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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Direcção Regional de Estradas

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
Região Autónoma da Madeira Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes
(Direcção Regional de Estradas)

Endereço Código postal
Rua do Dr. Pestana Júnior, 6 9064-506

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T  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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Revestimento de taludes de estradas regionais a alvenaria de pedra argamassada entre
o Arco da Calheta e os Prazeres.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os trabalhos da empreitada consistem no revestimento de taludes de estradas regionais
a alvenaria de pedra argamassada de modo a melhorar o enquadramento paisagístico.
Preço base do concurso: 4 125 000 euros, não incluindo o IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Região Autónoma da Madeira, concelho da Calheta.

Código NUTS PT300 MADEIRA.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 1 1 2 7 3 0 1Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 6 2 6 5 0 2Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 6Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

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 do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira, através da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade 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
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
com a seguinte autorização: da 7.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspon-
dente ao valor da sua proposta.
Os concorrentes não detentores de alvará de construção, a que se referem as alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a
concurso nos termos do disposto nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE 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.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 Valia técnica da proposta � 0.60.
2 Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfactores:
3 Plano de trabalhos � 0.35;
4 Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra � 0.35;
5 Adequação dos cronogramas e relações de equipamento e pessoal � 0.30;
6 Prazo proposto � 0.20;
7 Preço � 0.20.

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 14/2004.

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

0 1 0 6 2 0 0 4Data 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 (papel opaco) € 125 (suporte digital), a acrescer de
IVA à taxa legal em vigor nas Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias a contar da data da
recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será feito em nume-
rário ou cheque visado passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da
Madeira.

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)

0 7 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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)
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes devidamente cre-
denciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
0 8 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os concorrentes podem apresentar, nos termos do programa de concurso, propostas
condicionadas de prazo.
O prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta, referido em IV.3.6),
conta-se da data do acto público do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 7 0 4 2 0 0 400 /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.

27 de Abril de 2004. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000255991

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
Região Autónoma da Madeira Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes
(Direcção Regional de Estradas)

Endereço Código postal
Rua do Dr. Pestana Júnior, 6 9064-506

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T  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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Beneficiação do troço da antiga ER 101 de acesso à rotunda da Calheta.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Beneficiação de um troço da estrada ER 101 numa extensão de cerca de 636 m, para uma
faixa de rodagem de 7 m, passeio lateral de 1,20 m e valeta. Os principais trabalhos da
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empreitada podem ser resumidos nos seguintes capítulos: terraplenagem, obras aces-
sórias, drenagem, pavimentação, iluminação pública, equipamentos de sinalização e
segurança.
Preço base do concurso 3 970 000 euros não incluindo o IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Região Autónoma da Madeira, concelho da Calheta.

Código NUTS PT300 MADEIRA.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 0 0 0 0 8Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 6Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

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 do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira, através da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade 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 deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
com a seguintes autorizações: empreiteiro geral ou construtor geral de obras rodovi-
árias, na classe correspondente ao valor da sua proposta, da 11.ª subcategoria da 2.ª ca-
tegoria, da 2.ª subcategoria da 4.ª categoria e das 2.ª, 6.ª, 7.ª e 10.ª subcategorias da
5.ª categoria, nas classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especiali-
zados que lhes respeitam.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE 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.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 Valia técnica da proposta � 0.60.
2 Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfactores:
3 Plano de trabalhos � 0.35;
4 Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra � 0.35;
5 Adequação dos cronogramas e relações de equipamento e pessoal � 0.30;
6 Prazo proposto � 0.20;
7 Preço � 0.20.

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 15/2004.

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

0 2 0 6 2 0 0 4Data 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 (papel opaco) € 125 (suporte digital), a acrescer de
IVA à taxa legal em vigor nas Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias a contar da data da
recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será feito em nume-
rário ou cheque visado passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da
Madeira.

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)

0 8 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������

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

0 6 6Até 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)
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes devidamente cre-
denciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
0 9 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os concorrentes podem apresentar, nos termos do programa de concurso, propostas
condicionadas de prazo.
O prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta, referido em IV.3.6),
conta-se da data do acto público do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 7 0 4 2 0 0 400 /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.

27 de Abril de 2004. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000255992
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

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 de Albufeira

Endereço Código postal
Rua do Município, Cerro da Alagoa 8200-863 Albufeira

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289599500 289599511

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cma.albufeira@mail.telepac.pt www.cm-albufeira.pt

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Para os devidos efeitos se torna público que, por se ter constatado o não fornecimento,
em tempo útil, das peças do processo de concurso a um dos interessados, e nos termos
do disposto no artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por deliberação
camarária de 20 de Abril de 2004, foi anulado o procedimento relativo ao concurso
público para fornecimento e montagem de mobiliário para a biblioteca municipal de
Albufeira, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 64, de 16 de Março de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 3 0 4 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

21 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Desidério Jorge
da Silva. 1000255711

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 de Albufeira

Endereço Código postal
Rua do Município, Cerro da Alagoa 8200-863 Albufeira

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289599611 289570703

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cma.albufeira@mail.telepac.pt www.cm-albufeira.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 T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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
Fornecimento e montagem de mobiliário para a biblioteca municipal de Albufeira.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento e montagem de mobiliário para a biblioteca municipal de Albufeira.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A entrega do mobiliário será efectuada nas instalações da biblioteca municipal de
Albufeira.

Código NUTS PT 150 ALGARVE.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 6 1 4 5 0 0 0 9Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Divisão 36, grupo 36.1, classe 36.14, categoria 36.14.1, subcategoria 36.14.13, con-
forme a Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regula-
mento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regu-
lamento n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho.

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)
225 000 euros mais IVA.

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 adjudicação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 adjudicatário prestará uma caução no valor de 5 % do montante total do fornecimen-
to, com exclusão do IVA.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual
deve assumir a forma jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, quando lhe for feita a adjudicação.

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
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 domi-
cílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colec-
tiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nomes dos
titulares dos corpos sociais e outras pessoas com poderes para a obrigarem, conserva-
tória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula
nessa conservatória.
De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao programa de concurso.
Certificado emitido por organismo independente para a certificação da conformidade
do prestador de serviços com determinadas normas de garantia de qualidade � normas
de série NP EN ISO 9000 e série NP EN 45000 ou marcação CE, conforme os casos.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o volume
global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do forneci-
mento.

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 £
B1) Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £

1 Qualidade;
2 Adequação técnica dos equipamentos face aos espaços funcionais;
3 Preço;
4 Prazo de entrega e montagem.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

3 1 0 5 2 0 0 4Data 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): € 30 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante pagamento em numerário ou emissão de cheque à ordem da Câmara Municipal
de Albufeira.
As peças do presente processo de concurso são as mesmas que estiveram na origem do
concurso publicado na Diário da República, 3.ª série, n.º 64, de 16 de Março de 2004,
entretanto anulado, pelo que não é necessário aos interessados que já adquiriram o
processo de concurso voltar a fazê-lo.

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)

0 3 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 0Até 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
0 4 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

Local: edifício dos Paços do Município de Albufeira, ��� 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.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 referência útil
PROA � Algarve Eixo Prioritário 1.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 3 0 4 2 0 0 400 /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
Divisão de Assuntos Culturais Dr.ª Idalina Nobre

Endereço Código postal
Rua do Município, Cerro da Alagoa 8200-863 Albufeira

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289588957 289570703

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cma.albufeira@mail.telepac.pt www.cm-albufeira.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão de Património e Aprovisiona-
mento

Endereço Código postal
Rua do Município, Cerro da Alagoa 8200-863 Albufeira

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289599611 289570703

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cma.albufeira@mail.telepac.pt www.cm-albufeira.pt

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

Organismo À atenção de
Divisão de Património e Aprovisiona-
mento

Endereço Código postal
Rua do Município, Cerro da Alagoa 8200-863 Albufeira

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289599611 289570703

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cma.albufeira@mail.telepac.pt www.cm-albufeira.pt

21 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Desidério Jorge
da Silva. 1000255709

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

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 Amarante Divisão de Administração Geral

Endereço Código postal
Alameda de Teixeira de Pascoaes 4600-011 Amarante

Localidade/Cidade País
Amarante Portugal

Telefone Fax
255420205/420200 255420201

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

Indicado em I.1 T 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO T SIM £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação do Edifício do Ribeirinho para Casa de Cultura e Juventude.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A remodelação do edifício existente passa pela reconstrução total do seu interior e da
cobertura, com uma nova compartimentação e pela ampliação lateral a fim de criar três
áreas funcionais (área de actividades, área de alojamento, área de habitação do zelador
e serviços de apoio ou complementares). A área total de construção é de cerca de 1310 m2.

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

Código NUTS PT 115

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 2 0 0 0 6Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Referência à Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998: grupo 45.2, classe
45.21, categoria 45.21.1, subcategoria 45.21.15.

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 do processo posto a concurso.
O valor base é de 1 484 890 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

4 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 é de 5 % do valor da adjudicação. O prazo de garantia da obra é de cinco anos.

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, conforme artigos 18.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março. O seu financiamento é o orçamento municipal. Os pagamentos
efectuar-se-ão através de autos de medição mensais, conforme artigos 202.º e seguintes
do mesmo decreto-lei.

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 elas exista qualquer
modalidade 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 e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos exigidos.

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-se a concurso os concorrentes titulares de certificado de classi-
ficação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de

Obras Públicas Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), com as seguintes autori-
zações:
a1) Classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional, de

acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1.ª categoria,
em classe correspondente ao valor da proposta; ou

a2) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e de classe que cubra o valor global da proposta;
b) As 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e as 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e

12.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos
a que respeitem.

Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concorrentes referidos nas alíneas 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.
Avaliação da capacidade financeira � os critérios de avaliação da capacidade financeira
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso terá como base o quadro
referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.
Avaliação da capacidade técnica � são adoptados os seguintes critérios:
Comprovação de execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso � edifícios � de valor não inferior a 800 000 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 os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Documentos constantes nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos constantes nas alíneas e), f), g) e h) do n.º 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 � 80 %;
2 Qualidade da proposta � 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.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

0 2 0Data 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 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Ao preço indicado de cada processo acresce o IVA, a liquidar no acto da aquisição. Se
for solicitado o envio pelo correio, os portes serão a pagar pelo destinatário.

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.3.5) 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

0 6 7Até 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)
No acto público do concurso podem intervir os concorrentes ou 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 da Câmara Municipal de Amarante, ��� dias a contar da pu-
blicação 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.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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação � o prazo limite
para apresentação das propostas termina às 16 horas do 30.º dia (dias seguidos, inclu-
indo sábados, domingos e feriados) a contar do dia seguinte ao da data de publicação
deste anúncio no Diário da República.
IV.3.7.2) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar na sala de sessões
da Câmara Municipal de Amarante, pelas 15 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do
prazo para entrega das propostas. Caso este dia coincida com a segunda-feira fica desde
já adiado para o dia seguinte.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 0 4 2 0 0 400 /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.

28 de Abril de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 3000139833

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
Câmara Municipal de Amarante Divisão de Administração Geral

Endereço Código postal
Alameda de Teixeira de Pascoaes 4600-011 Amarante

Localidade/Cidade País
Amarante Portugal

Telefone Fax
255420205/420200 255420201

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

0 2Categoria 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 de circuitos especiais dos transportes escolares para
o ano lectivo de 2004-2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução dos circuitos destinados ao transporte de alunos das várias localidades do
concelho de Amarante de e para os respectivos estabelecimentos de ensino.

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

Código NUTS PT 115

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

6 0 1 1 3 1 0 0 4Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Referência à Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998: grupo 60.2, classe 60.21,
categoria 60.21.2, subcategoria 60.21.22.

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 valor base é de 355 775 euros, com exclusão do IVA.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Podem ser apresentadas propostas relativas a parte dos serviços postos a concurso.

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 adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 é 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)
O pagamento será efectuado de acordo com o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro.

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-se a concurso as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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

0 2 0Data 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 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Ao preço indicado de cada processo acresce o IVA, a liquidar no acto da aquisição. Se
for solicitado o envio pelo correio, os portes serão a pagar pelo destinatário.
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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.3.5) 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

0 6 0Até 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)
No acto público do concurso podem intervir os concorrentes ou 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 da Câmara Municipal de Amarante, ��� 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 T SIM £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução � o contrato terá a duração correspon-
dente a um ano lectivo.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação � o prazo limite
para apresentação das propostas termina às 16 horas do 20.º dia (dias seguidos,
incluindo sábados, domingos e feriados) a contar do dia seguinte ao da data de publi-
cação deste anúncio no Diário da República.
IV.3.7.2) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar na sala de sessões
da Câmara Municipal de Amarante, pelas 15 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do
prazo para entrega das propostas. Caso este dia coincida com a segunda-feira fica desde
já adiado para o dia seguinte.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 0 4 2 0 0 400 /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.

28 de Abril de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 3000139837

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

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 do Cartaxo Divisão de Obras e Equipamentos

Municipais

Endereço Código postal
Praça de 15 de Dezembro 2070

Localidade/Cidade País
Cartaxo Portugal

Telefone Fax
243700250/243700271 243700276

Correio electrónico Endereço internet (URL)
correio@cm-cartaxo.pt www.cm-cartaxo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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 £ Concepção e execução T
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
Concepção/execução do arruamento de acesso ao loteamento do Viso, em Pontével.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na concepção e construção de um arruamento de características
urbanas, incluindo execução de colectores de drenagem de águas residuais e pluviais,
a ligar aos colectores existentes no fim do arruamento, mais três ramais domiciliários,
sumidouros; conduta para abastecimento de água em ∅ 110 mm, em PVC, incluindo
todos os acessórios e ligações, a situar sob o passeio, três ramais domiciliários e dois
marcos de incêndio; infra-estruturas telefónicas de rede; infra-estruturas eléctricas,
para distribuição e iluminação pública do arruamento, incluindo colunas com 8 m de
altura útil e armaduras; pavimentação de arruamento, incluindo lancilamentos em cal-
cário e passeios pedonais pavimentados em pedra de calçada.
Com base nos desenhos do levantamento topográfico, da planta de síntese do lotea-
mento e do perfil longitudinal e transversal, deverá ser concebido projecto base, pelos
concorrentes, para posterior desenvolvimento para projecto de execução.
Valor para efeito de concurso: 140 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Vila de Pontével, junto à escola secundária.

Código NUTS III, Lezíria do Tejo.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 1 0 0 0 5Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 3 1 1 2 0 2Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 1 4 1 0 0 4comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 1 4 4 0 0 4mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 1 4 5 2 0 800.00.00.00-0 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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Arruamento de características urbanas com aproximadamente 230 m de comprimento,
devendo a proposta ser feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a emprei-
tada.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 9 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 é de 5 % sobre o preço total da adjudicação.
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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 Câmara
Municipal do Cartaxo.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em conformidade com o disposto no ponto 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Nos termos do disposto nos pontos 6, 15 e 19 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Nos termos do disposto no ponto 6, nas alíneas a) e b) do n.º 15.1, nas alíneas a) e b)
do n.º 15.2 e alíneas a) e b) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Nos termos do disposto nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, nas alíneas a) e b) do n.º 15.2
e alíneas e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Nos termos do disposto nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, nas alíneas a) e b) do n.º 15.2 e
alíneas g) e h) do n.º 15.3 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) T
1 Preço � 50 %;
2 Valia técnica da proposta � 50 %.

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
Não atribuído.

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

2 1 0 6 2 0 0 4Data 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): € 38,60 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque, a liquidar no acto de aquisição do processo de procedimento
para o concurso, endossado à Câmara Municipal do Cartaxo.

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)

2 9 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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)
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e os seus representan-
tes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
3 0 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

Local: Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal do Cartaxo, ��� dias a con-
tar 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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os concorrentes deverão inteirar-se das condições locais onde se irão desenvolver os
trabalhos.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 8 0 4 2 0 0 400 /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.

O Presidente da Câmara, Paulo Caldas. 1000255969

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

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 Castro Marim Presidente da Câmara

Endereço Código postal
Rua do Dr. José Alves Moreira 8950-138 Castro Marim

Localidade/Cidade País
Castro Marim Portugal

Telefone Fax
281510740 281510743

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-castromarim.pt www.cm-castromarim.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T 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 T 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO T SIM £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Reforço do abastecimento de água a Castro Marim, Vista Real, Rio Seco, Quinta do
Sobral e São Bartolomeu.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Empreitada de execução de cerca de 900 m de condutas gravíticas em PVC, PN10,
∅ 250 e 315 mm, e substituição de ventosas e válvulas de descarga em condutas
existentes, englobando trabalhos de movimentação de terras, colocação de tubagens
e acessórios, repavimentação, execução de câmaras e guaritas, serralharias e acaba-
mentos.

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

Código NUTS PT 1-05-01 Algarve.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 1 3 0 0 8Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 3 3 2 0 0 1Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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 da obra e o valor base do concurso é de 300 000 eu-
ros, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

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 adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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
da obra é de cinco anos.

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 e as modalidades essenciais de financiamento e de
pagamento são por autos de medição de trabalho mensal.

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 agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no ponto n.º 15 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras

Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);
b) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, que apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra
posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;

c) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso indicados
nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

O alvará de construção previsto na alínea a) deve conter:
a) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global

da proposta;
b) 1.ª subcategoria da 2.ª categoria; 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe corres-

pondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segu-
rança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; 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;
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previsto

no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos
referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, de cumpri-
mento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço
económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto ou no mês anterior, ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco cen-
tral do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
Cópia das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC, nas quais se contenha o carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a 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
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
Lista das obras executadas da natureza da obra posta a concurso, acompanhada de
certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem
referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas
de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento
principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado, ou sob
qualquer outra forma;
Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos e os
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos acima indicados.

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 � 60 %;
2 Prazo de execução � 20 %;
3 Valia técnica da proposta � 20 %:
3.1 Plano de trabalhos � 50 %;
3.2 Plano de equipamento � 30 %;
3.3 Plano de mão-de-obra � 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
16/2004

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

0 4 0 6 2 0 0 4Data 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 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O fornecimento da documentação é efectuado pela entidade referida no anexo A, que o
enviará à cobrança.

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)

1 5 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 111 � 12 de Maio de 2004 10 401

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso todos os concorrentes e as
pessoas por estes credenciados, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

1 6 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Castro Marim, ��� 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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A Câmara Municipal de Castro Marim reserva-se no direito de não adjudicar definiti-
vamente a obra no caso de não obter co-financiamento comunitário para o efeito.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 8 0 4 2 0 0 400 /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
ECOSERVIÇOS � Gestão de Sistemas Engenheiro Rui Lourenço
Ecológicos, L.da

Endereço Código postal
Rua de D. Luís, 19, 2.º 1200-149 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213644130 213944169

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@ecoserviços.pt

28 de Abril de 2004. � Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens. 1000255975

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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
Câmara Municipal de Chaves Divisão de Empreitadas

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340500 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm-chaves@mail.telepac.pt www.cm-chaves.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 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 T
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
Concepção e construção da Escola de Artes e Ofícios de Chaves, auditório, museu
ferroviário e restaurante.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concepção de todos os projectos constantes no caderno de encargos; execução física
da Escola de Artes e Ofícios, incluindo estacionamento privativo, auditório municipal
e arranjos exteriores.

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

Código NUTS PT118

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.11.12, 45.11.23, 45.21.15

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 programa de concurso
e caderno de encargos, sendo o seu preço base de 2 995 000 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

4 6 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 a prestação de caução provisória. O concorrente a quem for adjudicada
a empreitada prestará uma caução de valor correspondente a 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)
As modalidades de pagamento são as previstas no artigo 210.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)
A empreitada pode ser adjudicada a uma empresa única ou a empresas agrupadas 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 deverão ser titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas, emi-
tido pelo Instituto dos Mercados das Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
correspondente às seguintes autorizações:
Edifícios e património construído, da classe correspondente ao valor da proposta;
As 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, as 1.ª, 2.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias
da 4.ª categoria, correspondente, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que
lhes respeitem.
Os concorrentes não detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista de empreiteiros aprovados, bem como os
concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos
da Organização Mundial do Comércio, farão prova da sua idoneidade e das suas clas-
sificações legais com base no disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
Os concorrentes não detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas, que apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, farão prova da sua idoneidade e das suas
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qualificações legais com base no cumprimento do disposto no artigo 67.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segu-
rança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; 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;
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela autoridade
repartição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo
com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer
dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de
honra, do cumprimento de obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas
no espaço económico europeu;
Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Cópia autenticada das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos
de IRS ou IRC (incluindo os anexos), na qual se contenha o carimbo de «recibo», e, se
for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração.
A avaliação da capacidade económica e financeira será efectuada com base nos
valores das declarações do IRC/IRS dos últimos três anos, sendo considerados
como aptos todos os que obtiverem os valores mínimos de aceitação a seguir
ind icados :

Índices
Valores mínimos

de aceitação

Liquidez geral .................................................................................... > 104,26
Autonomia financeira ......................................................................... >      9,72
Grau de cobertura imobilizado ......................................................... > 120,45

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanhada
de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento
principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados no ponto III.2.1.1).
Na capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso
deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação de execução de pelo menos uma obra de natureza idêntica à da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 1 497 500 euros;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,

alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,

a afectar à 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 Qualidade da solução de projecto proposta, sua adequação aos objectivos do pro-
grama base � 45 %.
Neste factor serão ponderados:
a) Projecto de arquitectura � 50 %;
b) Projecto de arranjos exteriores � 30 %;
c) Projecto de especialidades � 20 %;
2 Apreciação global da proposta � 7 %;
3 Prazo de execução, metodologia proposta para assegurar o cumprimento e capacidade
demonstrada para o executar � 3 %;
4 Valor da proposta � 45 %.

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
16/04

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

2 1 0 5 2 0 0 4Data 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, em papel (IVA incluído), € 50, em CD (IVA incluí-
do). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

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)

2 8 0 6 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): Às 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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 3 0 9 2 0 0 4Até 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 concurso todas as pessoas que para o efeito estive-
rem devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 9 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Chaves, ��� 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.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 referência útil

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 7 0 4 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

** 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 Chaves Divisão de Empreitadas

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340513 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)
paula.rodrigues@cm-chaves.pt
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1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Chaves Divisão de Empreitadas

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340513 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)
paula.rodrigues@cm-chaves.pt

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Chaves Sector de Expediente e Serviços Gerais

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340500 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)

O Presidente da Câmara, João Gonçalves Martins Batista.
3000139716

CÂMARA MUNICIPAL 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
Câmara Municipal de Coimbra DOGIM/Div. Vias e Espaços Exteriores

Endereço Código postal
Praça de 8 de Maio 3000-300 Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239857500 239820114

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@coimbra.pt www.cm-coimbra.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 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
Rectificação da Rua de António Vasconcelos e outras.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Arranque de pavimentos existentes, drenagens, pavimentação em betão betuminoso de
faixas de rodagem, rectificação e aplicação de lancis, pavimentação de passeios.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Cidade de Coimbra, concelho de Coimbra.

Código NUTS PT 120 Centro.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 1 2 0 0 7Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 3 1 1 0 0 6Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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 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 acção «Rectificação
da Rua de António Vasconcelos e outras», numa área de cerca de 15 300 m2.
Preço base do concurso: 289 000 euros (sem IVA).

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 consignação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 da 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 Coimbra.

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 cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em 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
Alvará de construção com as seguintes autorizações:
a1) Classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de obras rodoviárias ou

de obras de urbanização na 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra; ou

a2) Classificação na 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe que cubra o valor global
da proposta.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução da
obra posta a concurso será feita nos termos do n.º 19.3 do programa de concurso, sendo
excluídos os concorrentes que não apresentem cumulativamente, no mínimo, os seguin-
tes valores correspondentes à média dos anos de 2000, 2001 e 2002 ou correspondentes
apenas à última declaração de IRS ou IRC apresentada para efeitos fiscais até à data da
entrega das propostas: liquidez geral (%) � 78,00; autonomia financeira (%) � 7,30;
grau de cobertura do imobilizado (%) � 90,00. No caso de consórcio bastará verificar-
-se o cumprimento destas condições em uma das empresas que o constituem, avaliadas
separadamente.
Os documentos comprovativos exigidos são os documentos a que se referem os n.os 15,
19.1 e 19.2 do programa de concurso.
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III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
1) Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta

a concurso, de valor não inferior a 150 000 euros. Em caso de consórcio, esta con-
dição deverá verificar-se em pelo menos uma das empresas associadas, desde que
essa empresa possua a classe e categorias exigidas nas alíneas a1) e a2) do
ponto III.2.1.1) deste anúncio;

2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas (avaliação em
conjunto em caso de consórcio);

3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra (avaliação em conjunto em caso de consórcio).

Os documentos comprovativos exigidos são os documentos a que se referem os n.os 15,
19.1 e 19.2 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.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 ���������� 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
14-VE-04 (063).

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

0 2 1Data 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): € 6,70, com IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque cruzado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Coimbra.

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)

1 8 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 os concorrentes ou aqueles que para o
efeito estiverem devidamente credenciados, conforme o n.º 5.2 do programa de con-
curso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 1 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra, ��� 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 T SIM £

Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 9 0 4 2 0 0 400 /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 Coimbra DOGIM � Divisão de Vias e Espaços

Exteriores

Endereço Código postal
Praça da Inquisição 3000-221

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239828078 239832986

Correio electrónico Endereço internet (URL)
teles.oliveira@cm-coimbra.pt www.cm-coimbra.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Coimbra Divisão Administrativa e de Atendimento

Endereço Código postal
Praça de 8 de Maio 3000-300

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239857500 239820114

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@coimbra.pt www.cm-coimbra.pt

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Coimbra Divisão Administrativa e de Atendimento

Endereço Código postal
Praça de 8 de Maio 3000-300

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239857500 239820114

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-coimbra.pt www.cm-coimbra.pt

21 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Encar-
nação. 3000139758

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Anúncio n.º 215/2004

Concurso público para arrematação da empreitada
«Construção do pavilhão e piscinas municipais, in-
cluindo arranjos exteriores».

Esclarecimentos

A Câmara Municipal de Lagos, com endereço postal no Edifício
da Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8601-851 Lagos (telefo-
ne: 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 cumpri-
dos os requisitos legais;

2) Nesta data foram juntos ao processo e comunicados aos
potenciais concorrentes-adquirentes do respectivo processo
de concurso os documentos com os esclarecimentos relati-
vos ao concurso em epígrafe, publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 74, de 27 de Março de 2004.

27 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000255970
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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, Direcção Dr. Luís Monteiro
Municipal de Projectos e Obras, Depar- Arquitecta Ana Paula Marques
tamento de Empreitadas, Prevenção Dr.ª Isabel Santos Camacho
e Segurança de Obras, Divisão de Lan-
çamento de Empreitadas e Procedi-
mentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 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 Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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 fornecimentos)

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 n.º 13/DOIS/DCRIS/03 � Reconstrução da Alameda das Linhas de Tor-
res.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Reconstrução da Alameda das Linhas de Torres.
Preço base do procedimento: 1 100 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Alameda das Linhas de Torres.

Código NUTS PT 130
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 3 2 0 0 1Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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

3 6 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 é de 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 Câmara
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 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
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 e para as alíneas a), b) e c) 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.
O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.1 do programa de concurso deve
conter:
a) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global

da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo se enquadra;
b) As 8.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte dos

trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
ponto 6.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos 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 g) e h) do n.º 15.3, 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 profissão?

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
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 £
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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) £
Os factores de ponderação constantes do ponto 21 do programa de concurso.

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 274.57/CP/DEPSO/03.

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

1 1 0 6 2 0 0 4Data 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): € 51,27 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

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 candidatos
seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

2 1 0 6 2 0 0 4Data 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

0 6 6Até 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 devidamente
credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do programa de
concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 2 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

Local: Campo Grande, 13, rés-do-chão, 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.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO PERIÓDICO
E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da obra, mencionado no ponto II.3), conta-se a partir da data do
auto de consignação, nos termos do disposto no artigo 151.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
3 0 0 4 2 0 0 400 /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.

O Director Municipal, Luís Monteiro. 3000139949

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

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 Matosinhos DOC � Departamento de Obras e Con-

servação
DPO � Divisão de Promoção de Obras

Endereço Código postal
Avenida de Afonso Henriques 4450-510 Matosinhos

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229390900 229390906 ou 229373213

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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 fornecimentos)

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 creche no Bairro da Biquinha.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de edifício, com projecto do dono de obra.
O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de 850 000 euros.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Matosinhos, concelho de Matosinhos.

Código NUTS I 010404

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 4 1 0 0 1Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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)
Conforme mapa de medições.

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 adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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, a prestar pelo adjudicatário, após a adjudicação, terá o valor correspondente
a 5 % do valor total 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 preço global.
O pagamento será efectuado de acordo com os pontos 2.2. e 3 do caderno de encargos.
A proposta de preço será elaborada em conformidade com o ponto 10 do programa de
concurso.

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 agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis, perante o dono da obra, pela manuten-
ção da sua proposta, com as legais consequências.
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, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concorrentes:
Os concorrentes titulares de certidão de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as autorizações seguintes:
Das 1.ª, 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, devendo possuir na 1.ª subcategoria da
1.ª categoria classe que cubra o valor total da sua proposta;
Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia, nas condi-
ções previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Econó-
mico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públi-
cos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesses Acordo.
A titularidade do alvará, contendo as autorizações exigidas, prova-se pelo cumprimento
da alínea a) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso. Todos os elementos do agrupamento de
empresas deverão comprovar individualmente a sua capacidade económica, financeira
e técnica, bem como serem possuidores do alvará exigido para a obra, sob pena de
exclusão.
b) Outras condições mínimas de carácter económico, financeiro e técnico que cada

concorrente terá de observar cumulativamente, sob pena de exclusão (artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março):

1) Indicadores económicos e financeiros � construídos com base na declaração de IRS
ou IRC, incluindo respectivos anexos, conforme o ponto 19.3 do programa de con-
curso.

1.1)
Liquidez geral (%).(LG):
LG = (existências + disponibilidades + dividas de terceiros a curto prazo)/passivo a
curto prazo > 104.26;
Autonomia financeira (%) (AF):
AF = capitais próprios/activo líquido total > 9.72;
Grau de cobertura do imobilizado (%) (GCI):
GCI = capitais permanentes/imobilizado líquido > 120.45
sendo que:
Capitais permanentes = capitais próprios + débitos a m. l. prazo
1.2) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano a sua actividade, a avaliação da

capacidade económica e financeira, será efectuada com base nas informações presta-
das em documento abonatório de uma instituição Bancária reconhecida e não de
acordo com os indicadores;

1.3) No caso de se tratarem de grupos de Empresas que declarem a intenção de consti-
tuírem juridicamente uma única entidade, um agrupamento complementar de empre-
sas ou um consórcio externo, cada uma das empresas deverá preencher os requisitos
mencionados nos ponto 1;

2) Indicadores de carácter técnico � construídos com base nos documentos exigidos
nas alíneas l) a q) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e
solicitados nas alíneas e) a i) do ponto 15.1 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 natureza da obra posta

a concurso, de valor não inferior a 60 % do valor da proposta;
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.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso, destinam-se à comprovação da
idoneidade, nos termos do disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso, destinam-se à avaliação da
capacidade financeira e económica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas g) e h) do n.º 15.3 do programa de concurso, destinam-se à avaliação da
capacidade técnica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º 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 profissão?

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
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
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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) £

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

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

2 1 0 6 2 0 0 4Data 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): € 200 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Desde que solicitados em tempo útil e após pagamento dos respectivos custos, o pro-
grama de concurso, o caderno de encargos e os documentos complementares ao processo
podem ser enviados ou entregues aos interessados, pela Câmara Municipal de Matosi-
nhos, até seis dias úteis após a recepção do pedido escrito na entidade que preside ao
concurso.

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)

2 8 0 6 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 12 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 7Até 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 as pessoas que para o efeito estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de inter-
venção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identi-
dade, e no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual, de
sociedades ou agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos
bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome individual,
sociedade ou agrupamento, da qual conste o nome e número do bilhete de identidade
do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 9 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.

Local: o acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões do edifício dos
Paços do Concelho da Câmara Municipal de Matosinhos, ��� 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 PRÓXIMOS 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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 6 0 4 2 0 0 400 /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 Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Narciso Mi-
randa. 1000255952

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

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 Monção Presidente da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Largo de Camões 4950-444 Monção

Localidade/Cidade País
Monção Portugal

Telefone Fax
251649000 251649010

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gap@cm-moncao.pt www.cm-moncao.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 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
Abastecimento de água a Lordelo, Parada e Sago.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trata-se da instalação de condutas adutoras gravíticas, em tubagem de PEAD, ∅ 110 mm
e ∅ 63 mm, nas extensões de 2410 e 1230 m, respectivamente, e condutas de distribui-
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ção, também em tubagem de PEAD, ∅ 63 mm, ∅ 75 mm, ∅ 90 mm, ∅ 110 mm, ∅ 125 mm,
∅ 140 mm, nas extensões de 8739, 1632, 2985, 715, 160 e 380 m, respectivamente, ao
longo de caminhos pavimentados ou não, incluindo respectiva movimentação de terras
e reposição de pavimentos. Compreende ainda a construção de dois reservatórios, com
a capacidade de 200 m3 e 100 m3, respectivamente, em betão armado, bem com as respec-
tivas estações de tratamento, e a execução de um furo de captação, com respectivas
instalações do equipamento electromecânico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Local de execução: Lordelo, Parada e Sago, Monção.

Código NUTS Minho � Lima.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 4 1 1 0 4Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 1 4 1 9 0 8Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 1 4 1 9 1 5comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPC-51350.1

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 da obra, conforme o programa de trabalhos.
Preço base do concurso � 720 000 euros, com exclusão do 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

3 6 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da data da consignação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 será de 5 % valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As modalidades essenciais do financiamento e do pagamento são as referidas no ar-
tigo 21.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)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo este consórcio de
estar constituído aquando da celebração do contrato. Todas as empresas integrantes do
consórcio ficam obrigadas a apresentar, individualmente, todos os documentos de ha-
bilitação dos concorrentes.

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 documentos indicados nas alíneas a) e c) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso, para efeitos do disposto no
artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Declaração onde constem os índices de liquidez geral, autonomia financeira e grau de
cobertura do imobilizado, em percentagem, relativos aos exercícios de 1999, 2000 e
2001, sendo calculados nos termos da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, de
modo a comprovar o estipulado no ponto 19.3 do programa de concurso.
Comprovativo da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso, de valor não inferior a 10 % de 720 000 euros.

E ainda os documentos indicados nas alíneas e) e f) do n.º 15.1, bem como nas alíneas
e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso, para os efeitos de disposto no artigo 98.º
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Comprovativo de serem titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas com as seguintes autorizações: 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, da classe
correspondente ao valor global da proposta;
Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, e satisfazer o estipulado no artigo 54.º do mesmo diploma;
E ainda os documentos indicados nas alíneas g) a j) do n.º 15.1, bem como nas alíneas g)
e h) do n.º 15.3 do programa de concurso, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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 ���������� 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
Processo n.º 19.13 (2)

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

0 3 5Data 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 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante requerimento e o pagamento da importância referida em dinheiro ou em cheque
à ordem da Câmara Municipal de Monção.

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)

0 5 500 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 2 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

Local: auditório da Casa do Curro, Praça de Deu-La-Deu, Monção, ��� dias a con-
tar 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 PRÓXIMOS 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 referência útil
Abastecimento de água a Monção/ON � Operação Norte.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 0 4 2 0 0 400 /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 Monção Divisão de Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua da Independência 4950-467 Monção

Localidade/Cidade País
Monção Portugal

Telefone Fax
251649420 251649429

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dsu@cm-moncao.pt www.cm-moncao.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Monção Divisão de Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua da Independência 4950-467 Monção

Localidade/Cidade País
Monção Portugal

Telefone Fax
251649420 251649429

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dsu@cm-moncao.pt www.cm-moncao.pt

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Monção Divisão de Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua da Independência 4950-467 Monção

Localidade/Cidade País
Monção Portugal

Telefone Fax
251649420 251649429

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dsu@cm-moncao.pt www.cm-moncao.pt

28 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, José Emílio
Pedreira Moreira. 3000139784

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

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 do Porto Departamento Municipal de Serviços
Direcção Municipal de Ambiente Urbanos
e Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua do Monte dos Burgos, 12 4250-309 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
228349470 228349471

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dsu@cm-porto.pt www.cm-porto.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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 £ 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 fornecimentos)

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
Fornecimento de pneus novos e recauchutados e serviço de assistência, para equipar
as viaturas municipais.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de pneus novos e recauchutados e serviço de assistência para equipar a frota
de viaturas municipais, por um período de 18 meses.
Pode ser adquirido o processo de concurso na morada indicada em I.1), pelo valor de
1,82 euros mais IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Na morada indicada em I.1), conforme caderno de encargos.

Código NUTS 114

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 25.11.1, subcategorias 25.11.11, 25.11.12, 25.11.13 e 25.11.14; categoria
25.12.1, subcategoria 25.12.10.

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)
Bens quantificados, nos quadros constantes no caderno de encargos, até ao montante
total de 194 531,17 euros mais IVA, que poderão ser consultados na morada indicada
em I.1).

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 8Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA, podendo ser
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prestada por depósito em dinheiro, em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou
mediante seguro-caução ou garantia bancária, conforme escolha do adjudicatário.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os encargos com a aquisição serão suportados pelo orçamento da Câmara Municipal do
Porto. O pagamento ao fornecedor será efectuado em prestações mensais variáveis, de
acordo com as quantidades de pneumáticos fornecidos em cada mês, acrescido do valor
fixo do serviço de assistência.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de se apresentar a concurso grupo de empresas, é bastante a apresentação de
declaração conjunta que expresse a intenção de virem as mesmas a constituir-se numa
única entidade, ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, que
deverá ser formalizado antes da celebração do contrato, se lhes for adjudicado o forne-
cimento.

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
Documentos referidos no programa do concurso e caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
a) No caso de pessoas colectivas, documento de prestação de contas dos três últimos

exercícios findos, nomeadamente balanço e demonstração de resultados, ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos;

b) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentados nos últimos três
anos;

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
É exigida a indicação pelos concorrentes dos nomes e habilitações profissionais dos
responsáveis pelo fornecimento e serviço de assistência dos pneumáticos.
A apreciação das condições de carácter profissional, técnica e económica que os con-
correntes devam preencher é efectuada com base nos elementos solicitados no programa
de concurso e no caderno de encargos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO 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.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) T

1 Preço, percentagem de desconto sobre tabela do fabricante, condições de paga-
mento, bonificação ou agravamento de preços e regime de actualização de preços �
40 %;
2 Assistência técnica � 25 %;
3 Prazo(s) de entrega � 12 %;
4 Qualidade técnica da proposta � 10 %;
5 Condições de garantia � 8 %;
6 Programa de formação na área da manutenção, aprovisionamento e manuseamento
de pneus 5 %.

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 01/Fev/2004.

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

0 1 0 6 2 0 0 4Data 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): € 2,17 (€ 1,82 + € 0,35 � IVA 19 %). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido em nome do tesoureiro chefe da Câmara Municipal do
Porto.

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)

1 6 0 6 2 0 0 400 /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 candidatos
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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 9 0Até 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
1 7 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: pelas 10 horas.

Local: no local 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.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO PERIÓDICO
E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 7 0 4 2 0 0 400 /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.

27 de Abril de 2004. � O Vereador do Pelouro do Ambiente e da
Reforma Administrativa, Rui Sá. 3000139535

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada «Arranjo
urbanístico das Ruas de Almeida Brandão e de Josué
Trocado».

Prestação de esclarecimentos

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 81.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, torna-se público que no processo de
concurso supramencionado, aberto por anúncio publicado na 3.ª
série do Diário da República em 31 de Março, foi prestado um
esclarecimento, do qual se juntou cópia às peças patentes em con-
curso.

21 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, José Macedo
Vieira. 1000255964

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 Setúbal Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Rua de Acácio Barradas, 27 2900-197 Setúbal
Edifício Sado, piso 1

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
265537031 265535296

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dom@mun-setubal.pt www.mun-setubal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Arranjo urbanístico na URBISADO.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste essencialmente nos trabalhos de demolição e remoção de pavi-
mentos e no arranjo de espaços exteriores, compreendendo o seguinte:
Demolição de lancis, calçadas, pavimentos betuminosos, de um edifício de gás, de
escada e de um murete existente;
Desmatação, escavação e movimentação de terras;
Fornecimento e execução de muros em betão armado;
Fornecimento e assentamento de rede de drenagem de águas pluviais, incluindo esca-
vação e aterro;
Fornecimento e assentamento de lancis em betão e calcário e de calçada em pedra de
vidraço;
Fornecimento e execução de pavimentos de macadame com brita, tout-venant e de mas-
sas betuminosas;
Arranjos exteriores, incluindo movimentação e fornecimento de terras e o fornecimento
e plantação de árvores e arbustos.

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

Código NUTS PT 133 Península de Setúbal.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 1 1 1 2 9 0 7Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
16 500 m2.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

7 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 a apresentar é de 5 % do valor da proposta do concorrente a quem for adjudi-
cada a obra.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos far-se-ão por medição, em observância do 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 modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras

Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), com as seguintes autorizações:
A classificação na 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor
global da proposta;
A classificação nas autorizações: 1.ª subcategoria da 1.ª categoria; 1.ª subcategoria da
2.ª categoria; 6.ª subcategoria da 2.ª categoria; 9.ª subcategoria da 2.ª categoria; 1.ª
subcategoria da 5.ª categoria; 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, em classes correspon-
dentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante
a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta.
Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alínea an-
terior, e 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, indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por con-
trato para a execução dos trabalhos que lhe respeitem.
b) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, que apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra
posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indicados
nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
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III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, consoante a situação
em que se apresentem a concurso [alíneas a), b) ou c) do ponto III.2.1)].

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Os documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, consoante a situação
em que se apresentem a concurso [alíneas a), b) ou c) do ponto III.2.1)].

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Para além dos documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, consoante
a situação em que se apresentem a concurso [alíneas a), b) ou c) do ponto III.2.1)],
comprovativo de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso,
de valor não inferior a 88 000 euros.

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 ���������� 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
DOM/DIA/728.

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

0 1 0Data 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): € 85 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

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)

2 1 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 e intervir as
pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes,
bastando para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa em nome individual,
a exibição do seu bilhete de identidade. Será facultada a imediata consulta aos proces-
sos com vista à formulação de reclamações a que houver lugar.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 2 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.

Local: Edifício Sado, Rua de Acácio Barradas, 27, 5.º piso, ��� 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 £ SIM T

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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor para o efeito do concurso é de 147 808 euros.

Não é admitida a apresentação, pelos concorrentes, de variantes ao projecto.
Em caso de divergência entre este anúncio e o programa de concurso, prevalece o que
deste último constar.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 3 0 5 2 0 0 400 /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.

O Presidente da Câmara, Carlos de Sousa. 3000140070

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

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 de Sintra

Endereço Código postal
Largo do Dr. Virgílio Horta 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cm-sintra.pt

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 £
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)

1 0 0 5 2 0 0 400 /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.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

1 1 0 5 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: sala de reuniões da Divisão de Aprovisionamento, sita na Travessa do Mu-
nicípio, 3, cave, Sintra, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio publicita os esclarecimentos prestados aos concorrentes, conforme
o disposto no artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, do referido con-
curso, já publicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 86, de 12 de Abril de 2004.
Dos esclarecimentos prestados foi junta cópia às peças patentes em concurso, podendo
as mesmas ser consultadas no horário normal de expediente, na Divisão de Aprovisio-
namento, Travessa do Município, 3, cave, 2710 Sintra.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 8 0 4 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

28 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando de
Roboredo Seara. 3000140018

ENTIDADES PARTICULARES

ANA � AEROPORTOS DE PORTUGAL, S. A.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO £ SIM T
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
ANA � Aeroportos de Portugal, S. A.

Endereço Código postal
Rua D, Edifício 120 1700-008

Localidade/Cidade País
Aeroporto de Lisboa/Lisboa Portugal

Telefone Fax
218413500 218445038

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 £ 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 fornecimentos)

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
Aeroporto de Santa Maria � ampliação das áreas comerciais.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Remodelação e ampliação da área comercial da aerogare de Santa Maria, com uma
requalificação da qualidade das lojas cafetaria e restaurante, bem como reorganização
dos espaços existentes, de acordo com o previsto no caderno de encargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Aeroporto de Santa Maria.

Código NUTS 9580 � VILA DO PORTO.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 2 4 2 0 6Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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)
As quantidades constam no processo de concurso.

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 9 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 exigida em caso de adjudicação será de valor correspondente a 5 % do preço
total do respectivo contrato, podendo ser prestada, nos termos legais, por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia ban-
cária (à primeira solicitação) ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Nos termos do disposto no caderno de encargos.

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 associações de empresas, desde que todas as em-
presas associadas possuam as condições legais adequadas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma dessas empresas,
os requisitos exigidos no artigo 15.º do programa de concurso, nas seguintes modali-
dades e termos:
Consórcios externos � as associações de empresas já constituídas em consórcio externo
ou que declarem a intenção de se constituir, em caso de adjudicação, devem obrigato-
riamente mencionar a percentagem de participação de cada uma das empresas na emprei-
tada a concurso e, bem assim, identificar a empresa que assume a qualidade de chefe de
consórcio.
A constituição jurídica da associação não é exigida na apresentação da proposta, mas
as empresas associadas serão solidariamente responsáveis, perante a ANA, S. A., pelo
pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta, com as legais
consequências.
No caso de a adjudicação ser feita a uma associação de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, elas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, nos termos
da legislação em vigor.
Outras formas de associação de empresas no quadro legal vigente já juridicamente
constituídas � deverão indicar a percentagem de participação de cada uma das empre-
sas na associação, se for caso disso.

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
Apenas poderão concorrer as empresas que se encontram nas condições estabelecidas
na lei e no processo de concurso, desde que sejam titulares de alvará que contenha
válidas as seguintes autorizações:
A 4.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
A(s) 1.ª, 4.ª, 5.ª e 7.ª subcategoria(s) da(s) 1.ª categoria e a 1.ª subcategoria da 4.ª catego-
ria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeite(m), caso o concorrente
não recorra à faculdade conferida na cláusula 6.3 do artigo 6.º do programa de concurso.
Os não titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso e
emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I à Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro.
Os não titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos concorrentes
nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da Organiza-
ção Mundial do Comércio, referidos no anexo II à Portaria n.º 104/2001, de 21 de
Fevereiro.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os previstos no artigo n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.
Para efeitos de avaliação da capacidade financeira e económica é exigido que os concor-
rentes satisfaçam os limiares expressos no quadro abaixo, em qualquer das seguintes
situações:
Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três últimos exercícios, a partir
das demonstrações financeiras apresentadas;
Atendendo às demonstrações financeiras referentes ao último exercício.

Indicadores Limites

Liquidez geral (percentagem) ............................................. > Quartil inferior
Autonomia financeira (percentagem) .................................. > Quartil inferior
Grau de cobertura do imobilizado (percentagem) ............. > Quartil inferior

O limite de referência, bem como a fórmula de cálculo dos indicadores, são retirados da
Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.
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No caso de se apresentarem a concurso associações de empresas nalguma das modali-
dades referidas artigo 9.º do presente programa de concurso, ou alguma empresa com
actividade há menos de três anos, aplicar-se-á o regime anteriormente definido, com as
seguintes adaptações:
Associações de empresas:
Consórcios externos � com base nos valores expressos nas demonstrações financeiras
de cada uma das empresas já associadas ou que declarem a intenção de se associar,
ponderados pela percentagem de participação de cada uma delas na obra a que concorre;
Agrupamentos complementares de empresas � com base nos valores expressos nas
demonstrações financeiras das entidades agrupadas, em função da sua percentagem de
participação no capital próprio do ACE ou, na ausência desta informação, presumir-se-á
participações iguais;
Grupos económicos de empresas � os concorrentes integrados em grupos económicos
de empresas e com contas consolidadas serão qualificados a partir dos indicadores
expressos nas (contas individuais) demonstrações financeiras relativas ao concorrente;
Empresas com actividade há menos de três anos � com base nos valores expressos nas
demonstrações financeira relativas aos anos económicos disponíveis, devendo ainda
observar o seguinte:
Capital próprio > 10 % do valor limite da maior classe de autorização que detém, com
excepção das empresas que detêm a classe mais elevada;
Capital próprio > 20 % do valor limite da classe anterior à que detém, para as empresas
que detêm a classe mais elevada;
Declaração comprovativa em como o capital próprio se encontra realizado.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso o critério é o seguinte:
Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso, de valor não inferior a 100 000 euros;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, quer seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, quer estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
Ao abrigo do disposto no artigo 70.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
relativamente à capacidade financeira e económica:
As sociedades que cumpram dois dos três critérios estabelecidos nos termos do ar-
tigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais deverão apresentar o relatório de
gestão e contas referente aos três últimos exercícios económicos, devidamente certifi-
cados por entidade especializada (ROC);
As restantes sociedades deverão apresentar o anexo A do modelo 22 referente aos três
últimos exercícios económicos.
Adicionalmente:
Se o início de actividade tiver ocorrido nos últimos três anos, para além dos elementos
disponíveis deve o concorrente apresentar cópia da declaração de início de actividade
e declaração, sob compromisso de honra, em como o capital próprio se encontra reali-
zado.
Os concorrentes que dispondo de estabelecimento estável no território nacional sob
forma de sucursal, representação permanente ou outra forma legal, se apresentem a con-
curso através de estabelecimento principal situado fora do território nacional, deverão,
para efeitos de avaliação da capacidade financeira e económica, apresentar também os
elementos relativos ao estabelecimento principal.
Os concorrentes que se apresentem a concurso em modalidade jurídica de associação
de empresas já constituída (consórcio externo, ACE ou outra forma legal) deverão, para
além do envio dos documentos acima referidos para cada uma das empresas participan-
tes, remeter cópias do contrato de consórcio externo e ou constituição do ACE.
Se, para efeitos da avaliação da situação económica e financeira, nos termos da cláusula
19.1.1 do artigo 19.º do programa de concurso, o concorrente considerar que os elemen-
tos solicitados são insuficientes para uma correcta avaliação, deverá juntar outros
elementos que nas circunstâncias julgue necessários, devidamente certificados por
entidade especializada, entendendo-se como mínimo de certificação o TOC.
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, deverá, após a realização do acto público do
concurso, proceder à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos con-
correntes, tendo em conta os elementos de referência solicitados no anúncio do con-
curso e com base nos documentos indicados no artigo 15.º do programa de concurso.
Finda esta verificação, deve a comissão excluir os concorrentes que não demonstrem
aptidão para a execução da obra posta a concurso, em relatório fundamentado, onde
constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a todos os concorren-
tes para efeitos do n.º 6 do artigo 98.º 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 profissão?

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
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 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 Preço;
2 Demonstração da viabilidade do cumprimento do prazo.

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
Concurso público n.º 2/04/DIA.

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

0 9 0 6 2 0 0 4Data 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, por exemplar, acrescido do IVA à taxa legal.
Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

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)

1 5 0 6 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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)
No acto público apenas poderão intervir as pessoas que para o efeito sejam devidamente
credenciadas pelos concorrentes e se identifiquem como tal, nos termos definidos na
cláusula 5.2 do artigo 5.º do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 6 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: pelas 10 horas.

Local: DIA � Direcção de Infra-Estruturas Aeronáuticas, na morada indicada no
anexo A, ��� 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 £
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VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO PERIÓDICO
E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O preço base do concurso é de 180 000 euros.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

3 0 0 4 2 0 0 400 /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
ANA � Aeroportos de Portugal, S. A. Direcção de Infra-Estruturas Aeronáuticas

Endereço Código postal
Rua B, edifício 4, 1.º piso 1700-008 Lisboa

Localidade/Cidade País
Aeroporto de Lisboa/Lisboa Portugal

Telefone Fax
218413500 218445038

Correio electrónico Endereço internet (URL)

ou

Organismo À atenção de
ANA � Aeroportos de Portugal, S. A. Direcção do Aeroporto de Santa Maria

Aeroporto João Paulo II

Endereço Código postal
Aeroporto de Santa Maria 9580 Vila do Porto

Localidade/Cidade País
Vila do Porto Portugal

Telefone Fax
296820020 296886170

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
ANA � Aeroportos de Portugal, S. A. Direcção de Infra-Estruturas Aeronáuticas

Endereço Código postal
Rua B, edifício 4, 1.º piso 1700-008 Lisboa

Localidade/Cidade País
Aeroporto de Lisboa/Lisboa Portugal

Telefone Fax
218413500 218445038

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
ANA � Aeroportos de Portugal, S. A. Direcção de Infra-Estruturas Aeronáuticas

Endereço Código postal
Rua B, edifício 4, 1.º piso 1700-008 Lisboa

Localidade/Cidade País
Aeroporto de Lisboa/Lisboa Portugal

Telefone Fax
218413500 218445038

Correio electrónico Endereço internet (URL)

Pelo Director, (Assinatura ilegível.) 3000140039

CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, E. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

Obras £
Fornecimentos T
Serviços T
Este contrato 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
CP � Caminhos de Ferro Portugue- Conselho de Gerência
ses, E. P.

Endereço Código postal
Calçada do Duque, 20, Lisboa 1249-109 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 213215700 351 213474468

Correio electrónico Endereço internet (URL)
mfarantes@mail.cp.pt www.cp.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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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)

0 1Categoria 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
O concurso é designado por «Fornecimento de locomotivas eléctricas para comboios
de mercadorias».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso tem por objecto a concepção, fabrico e fornecimento de 15 locomotivas
eléctricas como fornecimento base, mais 10 de opção, o fornecimento de peças de parque
e sobressalentes para 10 anos, bem como a prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e correctiva em parceria com a EMEF � Empresa de Manutenção de Equipamentos
Ferroviários, S. A., empresa subsidiária integral da CP, nos termos do programa de
concurso e caderno de encargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
As locomotivas devem ser entregues sobre via férrea em Portugal, nos termos previstos
no caderno de encargos. As peças de parque e sobressalentes devem também ser entre-
gues em Portugal, em armazém a indicar pela CP.

Código NUTS �����������������
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)

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)
Constitui objecto do concurso a concepção, fabrico e fornecimento de 15 locomotivas
de fornecimento base, mais 10 locomotivas de opção, o fornecimento de peças de parque
e sobressalentes para 10 anos, bem como a prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e correctiva em parceria com a EMEF � Empresa de Manutenção de Equipamentos
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Ferroviários, S. A., empresa subsidiária integral da CP, nos termos do programa de
concurso e caderno de encargos.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
As datas limite para eventual adjudicação do fornecimento opcional serão indicadas
pelos concorrentes.
Como se referiu em II.2.1), constitui objecto do concurso a concepção, fabrico e forne-
cimento de 15 locomotivas de fornecimento base, mais 10 de opção, e respectivas peças
de parque e sobresselentes para 10 anos.

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 inicial de 5 % do valor da adjudicação e posterior reforço de mais 5 %, nos
termos do caderno de encargos. Acrescem as garantias técnicas, igualmente previstas
no caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As condições de pagamento são as indicadas no caderno de encargos, com a faculdade
de os concorrentes poderem apresentar outras, nos termos aí referidos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer ao fornecimento quaisquer empresas, agrupamentos de empresas, ainda
que entre elas não exista qualquer modalidade jurídica de associação mas declarem a
intenção de se constituírem juridicamente em consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato, ou consórcios externos.
Os concorrentes devem, individualmente ou agrupados, possuir capacidade de asse-
gurar uma elevada competência técnica no domínio incluído no objecto do concurso
e capacidade financeira para cumprir com as obrigações decorrentes.
No caso de a adjudicação do fornecimento ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão em consórcio externo, de responsabilidade solidária, nos termos previs-
tos no processo 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 condições de avaliação da capacidade técnica, económica e financeira constam do
programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica processa-se de acordo com os se-
guintes indicadores de liquidez e de estrutura financeira relativamente aos últimos três
anos:
Autonomia financeira � maior ou igual a 25 %;
Liquidez geral � maior ou igual a 1;
Liquidez reduzida � maior ou igual 0,7.
Os referidos indicadores serão calculados tendo em conta:

Capitais próprios
Autonomia financeira = ���������

Activo líquido total

(Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo)
Liquidez geral = �����������������������������

Dívidas a terceiros a curto prazo

(Capitais circulantes + existências)
Liquidez reduzida = ���������������

Dívidas a terceiros a curto prazo

Apenas são admitidos os concorrentes que cumulativamente cumpram, relativamente
aos últimos três anos 2001, 2002 e 2003, os valores mínimos dos indicadores acima
referidos, não podendo, em qualquer caso, apresentar capital próprio negativo no úl-
timo daqueles anos. Em caso de agrupamento de empresas, estes requisitos devem ser
cumpridos por todos os membros do agrupamento.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Apenas são admitidos os concorrentes que demonstrem dispor, cumulativamente, de:
a) Recursos humanos próprios na área do projecto;
b) Unidades fabris, suas ou dos seus subfornecedores, onde decorrerão os fabricos dos
componentes, certificadas de acordo com a Norma ISO 9002 ou norma equivalente mais
recente;
c) Experiência de fornecimentos de locomotivas e sistemas de tracção trifásica seme-
lhantes aos propostos. A capacidade financeira e económica, bem como a capacidade
técnica, deverão ser demonstradas através dos documentos referidos nas alíneas d), g),
h), l), m) o), v) e x) do n.º 8.1 do programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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 qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    T         SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público  T Concurso limitado  £ Processo por negociação  £

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 (se possível, por ordem decrescente de
importância) T

1 Menor custo de aquisição actualizado para a data limite de entrega das propostas;
2 Valor técnico das locomotivas:
i) Características gerais (nomeadamente potência instalada, peso não suspenso, vida útil);
ii) Características de tracção/frenagem dinâmica e tempos de marcha nos itinerários tipo;
iii) Aspectos construtivos dos principais equipamentos eléctricos e mecânicos;
iv) Facilidades de acesso dos equipamentos para manutenção.
3 Menor custo de manutenção por quilómetro, decorrente das propostas de manutenção;
4 Transferência de know-how do ponto de vista dos testes e ensaios, da manutenção e
da revisão geral da locomotiva e dos seus componentes;
5 Menor consumo energético;
6 Prazo de entrega.

Por ordem decrescente de importância

NÃO £ SIM T
ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos   £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
N.º 831.6/0 � UMAT.

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

1 6 0 8 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000  (dd/mm/aaaa)

Custo (se aplicável): € 1000 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O preço das cópias dos elementos referidos na alínea a) deste número é de 1000 euros,
a que acresce o IVA à taxa legal aplicável, a pagar por depósito na conta da CP, com o
NIB 001901020020019409291, Swift: BBVAPTPL e IBAN PT50 001901020020019409291,
sediada no Banco Bilbao Viscaya & Argentária, com morada na Avenida da Liberdade,
222, 1250 Lisboa.
Outras condições:
A consulta dos documentos do concurso e o pedido de esclarecimentos devem ser
dirigidas à comissão para o concurso de fornecimento de locomotivas eléctricas de
comboios de mercadorias, Avenida do Infante D. Henrique, 73, 1.º piso (sala 85), 1900-
-263 Lisboa.
A entrega das propostas e o acto público do concurso efectuar-se-ão no local indicado
no anexo A.

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)

3 1 0 8 2 0 0 400 /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 £ £ ��������

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
(nos concursos públicos)

1 9 0Até 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 do concurso poderão assistir todas as pessoas interessadas e nele
intervir as devidamente credenciadas, no máximo de três por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

0 1 0 9 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

Local: o indicado no anexo A deste anúncio.

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 CONCURSO PE-
RIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS
Não.
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

Este fornecimento poderá enquadrar-se no Programa Operacional de Acessibilidades
e Transportes � POAT no âmbito do FEDER/QCA III.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 9 0 4 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
CP � Caminhos de Ferro Portugue- Comissão Executiva da Unidade de Ma-
ses, E. P. terial (UMAT)
Comissão para o Concurso de Forne-
cimento de Locomotivas Eléctricas
para Comboios de Mercadorias

Endereço Código postal
Avenida do Infante D. Henrique, 73 1900-263

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 211021012 351 211021380

Correio electrónico Endereço internet (URL)
umat@org.cp.pt www.cp.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
CP � Caminhos de Ferro Portugue- Comissão Executiva da Unidade de Ma-
ses, E. P. terial (UMAT)
Comissão para o Concurso de Forne-
cimento de Locomotivas Eléctricas
para Comboios de Mercadorias

Endereço Código postal
Avenida do Infante D. Henrique, 73 1900-263

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 211021012 351 211021380

Correio electrónico Endereço internet (URL)
umat@org.cp.pt www.cp.pt

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

Organismo À atenção de
CP � Caminhos de Ferro Portugue- Comissão Executiva da Unidade de Ma-
ses, E. P. terial (UMAT)
Comissão para o Concurso de Forne-
cimento de Locomotivas Eléctricas
para Comboios de Mercadorias

Endereço Código postal
Avenida do Infante D. Henrique, 73 1900-263

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 211021012 351 211021380

Correio electrónico Endereço internet (URL)
umat@org.cp.pt www.cp.pt

28 de Abril de 2004. � Pelo Conselho de Gerência, (Assinatura
ilegível.) 3000139936

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS CERVEIRENSES, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £

Este contrato 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
Empreendimentos Eólicos Cerveiren- António Lima Teixeira
ses, S. A.

Endereço Código postal
Rua de 25 Abril, 35 4740-571 Esposende

Localidade/Cidade País
Esposende Portugal

Telefone Fax
253967856 253967858

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução £ Concepção e execução T
Realização, seja por que meio for, de actividades de construção ou de en-
genharia civil, referidas no anexo XI da Directiva 93/38 £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

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 São Paio (Vila Nova de Cerveira).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
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 traba-
lhos de execução do parque eólico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesias de Loivo, Sopo e Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira.

Código NUTS PT 111 Minho Lima.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 3 2 2 6 9Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 3 3 2 5 1 3Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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)

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.
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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 adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 compro-
vativos 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 de serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    £         SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público  £ Concurso limitado  £ Processo por negociação  T

IV.1.1) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.1.1) Publicações periódicas referentes 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.1.1.2) 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/S000-0000000de00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.2) 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 (se possível, 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

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

2 1 0 5 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000  (dd/mm/aaaa)

Custo (se aplicável): € 500 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pronto pagamento � cheque ou dinheiro.

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)

3 1 0 5 2 0 0 400 /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 candidatos
seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

0 1 0 6 2 0 0 4Data 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
(nos concursos públicos)

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)
Uma pessoa por concorrente devidamente autorizada.

IV.3.7.2) Data, hora e local

1 7 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.

Local: Rua de 25 de Abril, 35, Esposende.

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 CONCURSO PE-
RIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
PRIME EX-POE.

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 3 de Maio
de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 7 0 4 2 0 0 400 /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.

O Administrador, António Lima Teixeira. 3000139724

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, E. M.

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
Empresa Municipal de Habitação e Comissão de abertura do concurso
Manutenção da Câmara Municipal
do Porto, E. M.

Endereço Código postal
Rua do Monte dos Burgos, 12 4250-309

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
228339350 228339360

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO T SIM £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Obras de restauro e beneficiação geral a levar a efeito na EB 10, sita no Bairro do
Lagarteiro.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada tem por objecto a substituição de caixilharias, pinturas e pavimentos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os trabalhos de empreitada serão executados no Bairro do Lagarteiro, no município do
Porto.

Código NUTS PT114

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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 preço base do concurso é de 200 000 euros, com exclusão de IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 9 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 a prestar pelo adjudicatário 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)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal do Porto. A empreitada segue o regime de série de preços, nos termos do
disposto na 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)
a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de entidades, sem que entre elas

exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas
satisfaçam as disposições fixadas nos documentos do concurso para a prestação de
serviços a contratar;

b) A constituição dos agrupamentos não é exigida na apresentação das propostas, mas
as empresas agrupadas serão solidariamente responsáveis, perante a Empresa Mu-
nicipal de Habitação e Manutenção da Câmara Municipal do Porto, E. M., pela
manutenção da sua proposta, com as legais consequências;

c) No caso de a adjudicação dos serviços vir a ser feita a agrupamento de entidades,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, em qualquer
regime de responsabilidade solidária passiva que, conforme os casos, poderá assu-
mir a figura de agrupamento complementar de empresas, consórcio externo ou outra.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para efeitos de admissão ao concurso, os concorrentes deverão preencher os requisitos
mínimos seguintes:
a) Serem titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações

seguintes: 5.ª subcategoria da 1.ª categoria (Reabilitação e conservação de edifí-
cios), na classe correspondente ao valor da proposta, e a 2.ª subcategoria da 1.ª ca-
tegoria (Edifícios com estruturas metálicas), correspondentes à classe dos traba-
lhos a que respeitem, aplicando-se o disposto nos artigos 54.º, 67.º e 68.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Preencherem, cumulativamente, os requisitos mínimos de carácter económico-finan-
ceiro e técnico explicitados no programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A situação jurídica de empreiteiro de obras públicas será atestado pela apresentação de
alvará de empreiteiro de obras públicas, ou equivalente, nos termos do disposto nos
artigos 67.º, 68.º e 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do artigo 16.º do
programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
A capacidade económica e financeira dos concorrentes será demonstrada pela apresen-
tação dos documentos para tanto exigidos no artigo 15.º do programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A capacidade técnica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos do-
cumentos para tanto exigidos nos artigos 15.º e 16.º do programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO £ SIM T
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.

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 Preço � 50 %;
2 Prazo � 30 %;
3 Qualidade técnica da proposta � 20 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público para a execução da empreitada de obras de restauro e beneficiação
geral a levar a efeito na EB 10.

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

1 6 0 6 2 0 0 4Data 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, IVA incluído. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque à ordem de I.1).

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)

2 5 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 poderá assistir qualquer interessado, apenas nele podendo intervir os
concorrentes e seus representantes quando devidamente credenciados, com o limite
máximo de dois por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 8 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

Local: 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 referência útil

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 9 0 4 2 0 0 400 /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.

29 de Abril de 2004. � O Vogal do Conselho de Administração,
Pinho da Costa. 3000139715

EPAL � EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES, 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
EPAL � Empresa Portuguesa das Águas DPO � Direcção de Projectos e Obras
Livres, S. A.

Endereço Código postal
Avenida da Liberdade, 24 1250-144 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 213251000 351 213251149

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO T SIM £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Impermeabilização do reservatório da Amadora.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Reparação do reservatório da Amadora e impermeabilização com argamassa cimentícia.

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

Código NUTS PT132

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

5 0 5 1 4 2 0 0 3Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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)
Reparação de duas células do reservatório da Amadora com capacidade de 8000 m3

cada.

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 adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 deverá prestar uma caução no valor
de 5 % do preço total de adjudicação, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato de empreitada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
a) Os trabalhos da presente empreitada serão efectuados por preço global;
b) Os pagamentos ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-ão por

medição, com observância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, se outras condições não forem estabelecidas neste
caderno de encargos.

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, em re-
gime de responsabilidade solidária, se constituírem em consórcio externo ou agrupa-
mento complementar de empresas (ACE). Neste último caso, a constituição do ACE terá
de encontrar-se autorizada pelo registo nacional de pessoas colectivas.
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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 concorrentes que à data da entrega da proposta satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
cumulativamente com as seguintes condições:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e

Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), com as autorizações da 5.ª subcategoria da
1.ª categoria, da classe correspondente ao valor global da proposta.

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 anterior, o concorrente
pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execução
dos trabalhos correspondentes.
b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, que apresentem certificado

de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta
a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º
1 do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos de refe-
rência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capaci-
dade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, eco-
nómica e técnica para a execução da obra posta a concurso indicados nos n.os 15.1
e 15.3 do programa de concurso;

d) Outras condições mínimas de carácter económico ou técnico:
i) Comprovação, efectuada nos termos do programa de concurso, da execução, nos úl-

timos cinco anos, de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta a
concurso � reparação e impermeabilização de reservatórios � de valor não inferior
a 50 000 euros. 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;

ii) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

iii) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar à obra;

iv) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com formação superior em
engenharia civil, para exercer a função de director técnico da presente empreitada, e
designar um gestor de segurança, de acordo com a qualificação profissional exigida
na alínea b) do n.º 19.3 do programa de concurso;

v) Apresentação de relatório de aprovação por parte do laboratório central da EPAL e
certificado de aprovação, emitido por entidades reguladoras portuguesas ou inter-
nacionais, com datas de emissão relativas aos últimos cinco anos, comprovando que
os materiais/produtos propostos são adequados para a aplicação em contacto com
a água, em sistemas de abastecimento de água para consumo humano.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A documentação exigida no n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
A documentação exigida no n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A documentação exigida no n.º 15 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) T

1 Valia técnica da proposta � 30 %;
2 Preços, lista de preços unitários, cronograma financeiro e demais condições finan-
ceiras � 30 %;
3 Garantia de boa execução � 25 %;
4 Programa de execução e prazo de conclusão dos trabalhos � 10 %;
5 Segurança no trabalho/meios humanos e materiais a afectar à obra � 5 %.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

0 4 0 6 2 0 0 4Data 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): € 1000, acrescido de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Conforme n.º 26 do programa de concurso.

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)

1 6 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 as pessoas, num número máximo de
duas, que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes. Em
caso de consórcio ou associação de empresas, deverá intervir no acto público do con-
curso apenas um representante por cada empresa.

IV.3.7.2) Data, hora e local

1 7 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Avenida da Liberdade, 24, Lisboa, 30 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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O preço base do concurso é de 294 172 euros, não incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
3 0 0 4 2 0 0 400 /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.

30 de Abril de 2004. � Os Vogais do Conselho de Administra-
ção: Valdemiro Líbano Monteiro � Armindo de Azevedo.

3000139960

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P.

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
Rede Ferroviária Nacional, REFER, E. P. Director de Estruturas Especiais
Direcção-Geral de Exploração e Con-
servação
Direcção de Conservação e Manutenção
Direcção de Estruturas Especiais

Endereço Código postal
Estação de Santa Apolónia, 2.º piso, 1100-105 Lisboa
porta 234

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
211022485 211022438

Correio electrónico Endereço internet (URL)
isclemente@mail.refer.pt www.refer.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

Indicado em I.1 T 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 £ Concepção e execução T
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 concepção/construção para a reparação dos túneis da Má Passada
(Pk 88,470), Pedra Caldeira (Pk 109,092) e Valeira (Pk 147,451) na Linha do Douro.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A presente empreitada tem por objecto a elaboração dos projectos de reparação das
anomalias e patologias detectadas nos hasteais, abóbadas e bocas dos túneis pela
inspecção. No seguimento da aprovação dos projectos pela REFER a execução dos
trabalhos de reparação necessários efectuar nos túneis.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os trabalhos desenvolver-se-ão na Linha do Douro da Rede Ferroviária Nacional, no
túnel da Má Passada, localizado ao quilómetro 88,470, no concelho de Mesão Frio, no
distrito de Vila Real, no túnel da Pedra Caldeira, localizado ao quilómetro 109,092, no
concelho de Peso da Régua, no distrito de Vila Real, e no túnel da Valeira, localizado
ao quilómetro 147,451, no concelho de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança,
Portugal.

Código NUTS 110706, 110709 e 110703.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 2 1 2 4 2 0Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 2 1 2 4 8 2Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 6 2 3 3 0 3comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

mentares00.00.00.00-0 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.3) Duração do contrato ou prazo de execução

4 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 a prestar pelo concorrente preferido é de 5 % do preço do respectivo contrato,
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 das facturas é efectuado no prazo de 60 dias de calendário após a sua
recepção.

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 empresas ou grupos de empresas que declarem, nos
termos fixados no programa de concurso, a intenção de se constituírem juridicamente
na modalidade de consórcio externo 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
Os concorrentes deverão ser detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as seguintes habilitações:
a) Da 3.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente ao valor global da

proposta;
b) A habilitação de empreiteiro geral ou construtor geral, desde que adequada à obra

objecto do presente concurso e em classe que cubra o valor global da sua proposta,
dispensa as exigências a que se refere a alínea anterior.

Para os concorrentes não detentores do alvará emitido pelo IMOPPI, aplica-se o dis-
posto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições
do programa de concurso.
A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente, ou de cada
empresa em caso de apresentação associada, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será 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 (por aplicação do n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro), sendo excluído qualquer concorrente que, no mínimo,
não apresente cumulativamente os valores do quartil inferior previstos nessa portaria
em qualquer das situações:
a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos referenciados, a

partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas 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.

A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, também para efeitos do disposto
no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será efectuada com base nos
documentos exigidos no programa de concurso, através da aplicação dos seguintes
critérios:
a) Comprovação da execução de pelo menos uma obra idêntica de natureza da obra posta

a concurso, de valor não inferior a 250 000 euros;
b) Adequação dos equipamentos a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qual-

quer 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.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas a) a f) do referido n.º 1
do artigo 67.º e mencionados no programa de concurso.
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 68.º e n.º 1 do artigo 69.º do citado
diploma devem apresentar os documentos constantes das alíneas e) e f) do n.º 1 do
artigo 67.º

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas g), h) e j) do referido
n.º 1 do artigo 67.º e solicitados nos termos do programa de concurso.
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 68.º e n.º 1 do artigo 69.º do citado
diploma devem apresentar os documentos previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 67.º
Todos os concorrentes devem apresentar os seguintes documentos:
Cópia simples dos seguintes documentos:
Última declaração periódica de rendimentos entregue para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «recibo»;
Declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, referentes aos exer-
cícios de 1999, 2000 e 2001, nas quais se contenha o carimbo «recibo»; se for o caso,
documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início
de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração.
Cópia simples dos seguintes documentos:
Última declaração anual de informação contabilística e fiscal � IRS/IRC/IVA;
Declarações anuais de informação contabilística e fiscal � IRS/IRC/IVA, referentes aos
exercícios de 1999, 2000 e 2001.
Cada um dos documentos exigidos deverá ser devidamente identificado e separado dos
restantes.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas l) a q) do n.º 1 do artigo
citado e solicitados nos termos do programa de concurso.
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 68.º e n.º 1 do artigo 69.º do citado
diploma devem apresentar os documentos constantes das alíneas l), n), o) e q) do n.º 1
do referido artigo 67.º

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
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B1) Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) T
1 Garantia de qualidade de boa execução da obra � factor de ponderação � F1 45 %;
2 Preço � factor de ponderação � F2 40 %;
3 Prazo de execução � factor de ponderação � F3 15 %.

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 n.º 05-EEC/TNEC/2004.

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

0 1 5Data 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, acrescido de IVA à taxa legal. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque emitido a favor da Rede Ferroviária Nacional, REFER, E. P., ou
fazendo prova de depósito a favor da REFER no Banco BPI na conta n.º 4905294-000-001/182,
no acto do levantamento da documentação, no local indicado em I.1).

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)

0 4 500 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 todas as pessoas interessadas e intervir as que para o
efeito estejam devidamente credenciadas pelas empresas concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: 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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O preço base do concurso é de 900 000 euros, não incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado (IVA).
O regime da empreitada, quanto ao modelo de retribuição, é por preço global, nos
termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
O prazo de 450 dias de execução, indicado em II.3), considera-se como prazo máximo a
contar da data de consignação.
Aplicar-se-á o disposto no n.º 3 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
O prazo para o proponente manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto
público do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
3 0 0 4 2 0 0 400 /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.

30 de Abril de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, o Vice-Presidente, José Osório e Castro. 3000139993

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARCOS DE VALDEVEZ

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
Santa Casa da Misericórdia de Arcos
de Valdevez

Endereço Código postal
Rua do Dr. Germano Amorim, Vessadas 4970

Localidade/Cidade País
Arcos de Valdevez Portugal

Telefone Fax
258520240 258520240

Correio electrónico Endereço internet (URL)
scmisericordia.avaldevez@sap.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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Remodelação da Casa Cerqueira Gomes � Quinta do Paraíso.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trabalhos de construção civil, entre outros: demolições, infra-estruturas de águas e
saneamento, estruturas, arranjos exteriores, gás, electricidade, telefones e climatização.
O preço base é de 756 140 euros.

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

Código NUTS 011601

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

3 6 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 de 5 %
do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada será por preço global com preços unitários do concorrente, nos termos do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O pagamento será por medição, nos
termos do artigo 17.º do mesmo decreto-lei. Financiamento através do orçamento da
Santa Casa da Misericórdia e segurança social.

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 cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.
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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
Habilitação legal � só serão admitidos os concorrentes titulares do alvará de em-
preiteiro de obras públicas que contenham as seguintes autorizações: empreiteiro
geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional, de classe equivalen-
te ou igual ao valor global da proposta, e 1.ª, 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria
e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, de classe igual ou equivalente aos montantes dos
trabalhos a executar nesta especialidade, nos termos da Portaria n.º 19/2004, de 10
de Janeiro.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
São excluídos do procedimento de contratação os concorrentes em relação aos quais se
verifique alguma das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Não serão analisadas, considerando-se excluídas, as propostas dos concorrentes quando
estes não apresentarem cumulativamente os valores do quartil inferior estabelecidos
pela Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro (conjugada com as situações previstas
na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro), para os indicadores financeiros:
Apresentar uma liquidez geral (percentagem) > 104,26;
Apresentar uma autonomia financeira (percentagem) > 9,72;
Apresentar um grau de cobertura do imobilizado (percentagem) > 120,45.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Serão excluídos os concorrentes que não apresentarem, cumulativamente, os seguintes
documentos:
No seu currículo, uma lista de obras de idêntica natureza da obra em concurso, e pelo
menos uma obra de valor não inferior a 453 684 euros (60 % do valor da obra em con-
curso), executada nos últimos cinco anos, acompanhados dos certificados de boa exe-
cução, os quais devem referir o montante, data e local de execução e se as mesmas foram
executadas de acordo com as regras de arte e regularmente concluídas.
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 os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar a obra.
Os concorrentes não detentores do alvará de empreiteiro de obras públicas, a que refe-
rem as alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão
apresentar-se a concurso nos termos previstos dos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma
legal.

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 � 75 %;
2 Valia técnica da proposta � 25 %.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

0 1 0Data 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): € 795,42 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento é feito no acto do pedido, em dinheiro ou cheque passado a favor da
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.

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)

2 8 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 e intervir as
devidamente credenciadas, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 9 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.

Local: edifício dos Paços do Concelho, ��� 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 referência útil

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 0 4 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez

Endereço Código postal
Praça Municipal 4974-003

Localidade/Cidade País
Arcos de Valdevez Portugal

Telefone Fax
258520500 258520509

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-arcos-valdevez.org www.cm-arcos-valdevez.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez

Endereço Código postal
Praça Municipal 4974-003

Localidade/Cidade País
Arcos de Valdevez Portugal

Telefone Fax
258520500 258520509

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-arcos-valdevez.org www.cm-arcos-valdevez.pt

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez

Endereço Código postal
Praça Municipal 4974-003

Localidade/Cidade País
Arcos de Valdevez Portugal

Telefone Fax
258520500 258520509

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-arcos-valdevez.org www.cm-arcos-valdevez.pt

21 de Abril de 2004. � O Provedor, José Borlido de Carvalho
Arieiro. 3000139805

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA

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
Santa Casa da Misericórdia de Leiria Dr. Fernando Lopes

Endereço Código postal
Lar Nossa Senhora da Encarnação 2414-004

Localidade/Cidade País
Leiria Portugal

Telefone Fax
244827400 244823980

Correio electrónico Endereço internet (URL)
scml@netc.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO T SIM £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Reconstrução do Hospital D. Manuel de Aguiar para a instalação de unidade de cui-
dados continuados e paliativos.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Reconstrução e adaptação de parte do edifício do ex-Hospital D. Manuel de Aguiar
para a instalação de uma unidade de cuidados continuados e paliativos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Centro da cidade de Leiria, concelho de Leiria.

Código NUTS II (Região Centro).

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 4 1 0 0 1Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.21.1 e 45.21.15

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.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 1 482 184,72 euros, com exclusão de IVA. Sendo que a
proposta corresponde à totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Não são admitidas variantes à empreitada.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

3 6 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 uma caução de 5 % do valor de adjudicação na execução do contrato.
O prazo de garantia é de cinco anos contados a partir da data de recepção provisória.

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 e os trabalhos serão pagos nos termos do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março
O financiamento terá como fontes comparticipações do Programa SAÚDE XXI, o orça-
mento da instituição e empréstimos bancários.

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 elas haja qualquer
vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

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 os titulares de alvará de empreiteiro ou construtor,
emitido pelo Instituto dos Mercados e Obras Publicas e Particulares e do Imobiliário,
adiante designado por IMOPPI, que contenha:
a.1) A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de constru-

ção tradicional, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 4 de
Janeiro, na 1.ª categoria, na classe correspondente ao valor da proposta;

E ainda, em qualquer das alíneas:
a.2) As 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, e as 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª

subcategorias da 4.ª categoria, todas na classe correspondente à parte dos trabalhos
a que respeitem, caso o concorrente recorra à faculdade conferida no ponto 6.3 do
programa de concurso;

a.3) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alínea
anterior, e 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, indicará, em documento anexo aos documen-
tos, os empreiteiros possuidores dessa autorização, aos quais ficará vinculado por
contrato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

b) Os não titulares do alvará de empreiteiro ou construtor, emitido pelo IMOPPI, que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado
à obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas
no anexo VII do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;
b.1) Os não titulares alvará de empreiteiro ou construtor, emitido pelo IMOPPI, ou que

não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indi-
cados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos n.os 15 e 16 do programa de
concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução da
obra posta a concurso será 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, no mínimo, apresente cumulativamente
os valores do quartil inferior previstos nessa portaria em qualquer das seguintes situa-
ções:
Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados, a
partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações anuais
de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
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 serão adoptados os seguintes critérios:
Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da posta a
concurso, de valor não inferior a 60 % do valor estimado do contrato (preço da proposta
do concorrente);
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 os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra devendo um dos técnicos ter a categoria mínima de engenheiro técnico
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 apti-
dão para a execução da obra posta a concurso em relatório fundamentado, 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.
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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.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 � 80 % 4 ���������� 7 ����������
2 Prazo � 20 % 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

0 2 0Data 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): € 892,50 (IVA 19 %, incluído) Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante cheque dirigido à Santa Casa da Misericórdia de Leiria ou numerário, ou
remetido à cobrança.

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)

1 1 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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)
Os concorrentes e pessoas por estes credenciados para esse efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 1 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 18 horas.

Local: Lar Nossa Senhora da Encarnação, Leiria, ��� 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 referência útil
Programa Operacional SAÚDE XXI.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas que envolva alterações das
cláusulas do caderno de encargos, com excepção ao previsto no n.º 23 do mesmo (cláu-
sula passível de alteração com diminuição do prazo).

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 1 0 4 2 0 0 400 /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.

O Provedor, Fernando Lopes. 3000139770

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
Santa Casa da Misericórdia de Leiria Dr. Fernando Lopes

Endereço Código postal
Lar Nossa Senhora da Encarnação 2414-004

Localidade/Cidade País
Leiria Portugal

Telefone Fax
244827400 244823980

Correio electrónico Endereço internet (URL)
scml@netc.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO T SIM £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção da 2.ª fase da Residencial Geriátrica.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção da 2.ª fase de residencial para idosos, na sequência da conclusão da estru-
tura (em betão).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Centro da cidade de Leiria, concelho de Leiria.

Código NUTS II (Região Centro).

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 4 1 0 0 1Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.21.1 e 45.21.15

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.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 1 411 605,14 euros, com exclusão de IVA. Sendo que a
proposta corresponde à totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Não são admitidas variantes à empreitada.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

3 6 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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)
Será exigida uma caução de 5 % do valor de adjudicação na execução do contrato.
O prazo de garantia é de cinco anos contados a partir da data de recepção provisória.

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 e os trabalhos serão pagos nos termos do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março
O financiamento terá como fontes capitais próprios da instituição e empréstimos ban-
cários.

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 elas haja qualquer
vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

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 os titulares de alvará de empreiteiro ou construtor,
emitido pelo Instituto dos Mercados e Obras Publicas e Particulares e do Imobiliário,
adiante designado por IMOPPI, que contenha:
a.1) A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de constru-

ção tradicional, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 4 de
Janeiro, na 1.ª categoria, na classe correspondente ao valor da proposta;

E ainda, em qualquer das alíneas:
a.2) As 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, e as 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª

subcategorias da 4.ª categoria, todas na classe correspondente à parte dos trabalhos
a que respeitem, caso o concorrente recorra à faculdade conferida no ponto 6.3 do
programa de concurso;

a.3) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alínea
anterior, e 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, indicará, em documento anexo aos documen-
tos, os empreiteiros possuidores dessa autorização, aos quais ficará vinculado por
contrato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

b) Os não titulares do alvará de empreiteiro ou construtor, emitido pelo IMOPPI, que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado
à obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas
no anexo VII do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;
b.1) Os não titulares alvará de empreiteiro ou construtor, emitido pelo IMOPPI, ou que

não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indi-
cados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos n.os 15 e 16 do programa de
concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução da
obra posta a concurso será 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, no mínimo, apresente cumulativamente
os valores do quartil inferior previstos nessa portaria em qualquer das seguintes situa-
ções:
Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados, a
partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações anuais
de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
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 serão adoptados os seguintes critérios:
Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da posta a
concurso, de valor não inferior a 60 % do valor estimado do contrato (preço da proposta
do concorrente);
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 os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra devendo um dos técnicos ter a categoria mínima de engenheiro técnico
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 relató-
rio fundamentado, 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.

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 � 80 % 4 ���������� 7 ����������
2 Prazo � 20 % 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

0 2 0Data 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): € 892,50 (IVA 19 %, incluído) Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante cheque dirigido à Santa Casa da Misericórdia de Leiria ou numerário, ou
remetido à cobrança.

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)

1 1 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������

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

0 6 6Até 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)
Os concorrentes e pessoas por estes credenciados para esse efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

1 4 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 18 horas.
Local: Lar Nossa Senhora da Encarnação, Leiria, ��� 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 referência útil
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas que envolva alterações das
cláusulas do caderno de encargos, com excepção ao previsto no n.º 23 do mesmo (cláu-
sula passível de alteração com diminuição do prazo).
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 6 0 4 2 0 0 400 /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.

O Provedor, Fernando Lopes. 3000139774

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VOUZELA

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
Santa Casa da Misericórdia de Vouzela

Endereço Código postal
Rua de Ribeiro Cardoso, 47 3670-257

Localidade/Cidade País
Vouzela Portugal

Telefone Fax
232740400 232740406

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO T SIM £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Remodelação e ampliação do edifício do hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Vouzela.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Arquitectura (demolições, alvenarias, coberturas, caixilharias e carpintarias, revesti-
mentos, diversos e arranjos exteriores); fundações e estrutura; instalações hidráulicas
(rede pluvial, abastecimento de água, águas residuais, louças sanitárias); instalações
eléctricas, telefónicas e rede de informática; instalações mecânicas; segurança contra
incêndio.

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

Código NUTS Dão Lafões.

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 5 1 0 0 8Objecto 00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 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 preço base do concurso é de 1 400 000 euros, sem 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

4 8 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início00 /00 /0000 e/ou termo00 /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 é de 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
Santa Casa da Misericórdia de Vouzela e através do Programa Operacional Saúde
XXI. A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações introduzidas 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)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante a Santa Casa da
Misericórdia de Vouzela, 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 modalidade 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
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 e 6.3 e para as alíneas a) e b) do n.º 15.1, a) e b) do
n.º 15.2 e a) a d) do n.º 15.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprova-
tivos exigidos
Remeta-se para as alíneas c) e d) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do n.º 15.3, todas
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 g) e h) do n.º 15.3 do
programa de concurso.
O alvará de construção deve conter:
A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe que cubra o valor global da proposta;
As 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 2.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª sub-
categoria da 4.ª categoria e a 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, das classes corresponden-
tes cada uma ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam.
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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.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 � 70 %;
2 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
4410504

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

1 1 0 6 2 0 0 4Data 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): € 1000 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por meio de cheque passado a favor da Santa Casa da Misericórdia de
Vouzela.

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)

2 4 0 6 2 0 0 400 /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 £ £ ��������
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

0 6 6Até 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 e intervir as
devidamente credenciadas, conforme o previsto no ponto 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 5 0 6 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

Local: edifício do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Vouzela, Rua de Ribeiro
Cardoso, 47, 3670-257 Vouzela, ��� 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 referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
De acordo com o previsto do n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, o prazo de execução referido no ponto II.3) só começa a contar-se da data da
consignação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 0 4 2 0 0 400 /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.

O Provedor, Eugénio Lopes Silva Lobo. 3000139780

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

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 Barcelos

Endereço Código postal
Largo do Município 4750-323

Localidade/Cidade País
Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809600 253821263

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-barcelos.pt www.cm-barcelos.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Jardim-de-infância de Tamel S. Fins.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O concurso consiste em trabalhos preparatórios e estaleiro, demolições, movi-
mento de terras, pavimentos térreos, betão armado, alvenarias, cantarias, cober-
tura, carpintarias, serralharias, revestimentos, instalações sanitárias, equipamen-
tos, pinturas, abastecimento de água, saneamento, abastecimento de gás, infra-
-estruturas electrotécnicas, arranjos exteriores, mobiliário de parque infantil,
muros de suporte e diversos.

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que à data da entrega da proposta satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
em conformidade com o artigo 54.º, cumulativamente com as seguintes condições:
a1) Os concorrentes deverão ser possuidores de alvará de empreiteiro de obras pú-

blicas contendo a classificação de empreiteiro geral ou construtor geral de edifí-
cios de construção tradicional da 1.ª categoria, da classe correspondente ao valor
da proposta.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 93, de 20 de Abril de 2004.
Fixa-se o prazo da apresentação das propostas em 30 dias a contar do dia seguinte à
publicação do presente anúncio.

22 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando Ri-
beiro dos Reis. 3000139794

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 101, de 29 de Abril de 2004, a pp. 9310 e 9311, foram
publicados com inexactidão os anúncios de abertura de procedimento
sob os registos n.os 3000138599 e 300138601. Assim, no título,
onde se lê:

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Gabinete de Estudos e Planeamento

deve ler-se:

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações

3000140107
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Processos Especiais

Secção de Processos Especiais

Alvará de aprovação de uniforme n.º 201/2004

Ao abrigo do n.º 8 da Portaria n.º 971/98, de 16 de Novembro, e
cumpridos os trâmites definidos nos respectivos números da Porta-
ria n.º 772/85, de 12 de Outubro, faço público que foi aprovado em
11 de Março de 2004 o modelo do uniforme a utilizar pela empresa
SHIELD � Segurança de Grandes Superfícies, S. A., com sede em
Massamá, Sintra, Rua das Indústrias, 8-A, exigido na alínea a) do
n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro.

22 de Abril de 2004. � O Secretário-Geral-Adjunto, João Luís
Inácio. 3000139984

Despacho

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 35/2004, de 21 de
Fevereiro, torna-se público que, por despacho de 29 de Janeiro de
2004 do Secretário de Estado da Administração Interna, e cumpri-
das que foram todas as formalidades legais, foram concedidos os al-
varás n.os 106 A e 106 C à empresa SHIELD � Segurança de Gran-
des Superfícies, S. A., com sede na Rua das Indústrias, 8-A, Massamá,
Sintra, para o exercício, em todo o território nacional, das activida-
des de vigilância de bens móveis e imóveis e o controlo de entradas,

presença e saída de pessoas, bem como a prevenção da entrada de
armas, substâncias e artigos de uso e porte proibidos ou susceptíveis
de provocar actos de violência no interior de edifícios ou locais de
acesso vedado ou condicionado ao público, designadamente estabe-
lecimentos, certames, espectáculos e convenções, e exploração e a
gestão de centrais de recepção e monitorização de alarmes, previs-
tas, respectivamente, nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 2.º do citado
Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro.

22 de Abril de 2004. � O Secretário-Geral, Fortunato de Almeida.
3000139985

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 1 de Abril
de 2004, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade turística
atribuída, a título prévio, ao hotel residencial, com a prevista clas-
sificação de 4 estrelas, que a sociedade Hotel Bairro Alto � Socie-
dade de Gestão Hoteleira, S. A., pretende levar a efeito na Praça de
Luís de Camões, 6, em Lisboa, até 4 de Abril de 2006, devendo o
estabelecimento abrir ao público até 4 de Outubro de 2005.

A declaração de utilidade turística prévia do referido empreendi-
mento foi concedida por despacho de 4 de Dezembro de 2002, pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 19, de 23 de Janeiro
de 2003.

14 de Abril de 2004. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Manuel Rocha. 3000138662

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA SOCIAL E DO TRABALHO

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Departamento de Jogos

Lotaria clássica � extracção especial

Plano para a 23.ª extracção de 2004, designada «Dia de Portugal � 10 de Junho»,
a realizar no dia 7 de Junho, pelas 20 horas

Capital de € 6 000 000, a emitir em 60 000 bilhetes ao preço de € 100, divididos em décimos a € 10 cada. Do capital emitido,
€ 3 900 000 (65 %) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido € 975 000 (25 %) correspondente à taxa liberatória,
resultando num valor líquido de € 2 925 000, a distribuir pelos prémios abaixo indicados:

1 000 000,00
100 000,00

50 000,00
20 000,00
10 000,00
5 460,00

50 000,00

25 000,00

14 000,00

135 000,00

54 000,00

10
10
10
20
20
20

50

50

50

540

540

1.º prémio ...........................................................................
2.º prémio ...........................................................................
3.º prémio ...........................................................................
Prémios aos números das aproximações do 1.º prémio ....
Prémios aos números das aproximações do 2.º prémio ....
Prémios aos números das aproximações do 3.º prémio ....
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam

iguais aos do 1.º prémio ...................................................
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam

iguais aos do 2.º prémio ...................................................
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam

iguais aos do 3.º prémio ...................................................
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais

aos do 1.º prémio .............................................................
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais

aos do 2.º prémio .............................................................

Designação dos prémios

Fracções

Valor total
(euro)Número

de
prémios

100 000,00
10 000,00
5 000,00
1 000,00

500,00
273,00

1 000,00

500,00

280,00

250,00

100,00

Valor do prémio
(euro)

1 000 000,00
100 000,00

50 000,00
10 000,00
5 000,00
2 730,00

10 000,00

5 000,00

2 800,00

2 500,00

1 000,00

Bilhetes

Valor do prémio
(euro)

1
1
1
2
2
2
5

5

5

54

54

Número
de

prémios
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40 500,00

39 000,00

96 000,00

135 000,00

162 000,00

89 100,00

540 000,00

359 940,00

2 925 000,00

540

780

2 400

5 400

10 800

2 970

54 000

119 980

Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais
aos do 3.º prémio .............................................................

Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam
iguais a qualquer das treze sequências que, para o efeito, se
hão-de formar ....................................................................

Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais
a qualquer das quatro sequências que, para o efeito, se hão-
-de formar ........................................................................

Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam
iguais aos dos números do 1.º prémio ..............................

Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam
iguais aos dos números dos 2.º e 3.º prémios ..................

Prémios aos números compreendidos nas centenas dos 1.º,
2.º e 3.º prémios ...............................................................

Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja
igual ao do número do 1.º prémio ...................................

Prémios aos números cujos algarismos finais (terminações)
sejam iguais aos dos números das aproximações do 1.º pré-
mio ....................................................................................

Designação dos prémios

Fracções

Valor total
(euro)Número

de
prémios

75,00

50,00

40,00

25,00

15,00

30,00

10,00

3,00

Valor do prémio
(euro)

750,00

500,00

400,00

250,00

150,00

300,00

100,00

30,00

Bilhetes

Valor do prémio
(euro)

54

78

240

540

1 080

297

5 400

11 998

Número
de

prémios

30 de Março de 2004. � A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000137354

Valor total dos prémios .....................................................

500 000,00
50 000,00
25 000,00
10 000,00
6 000,00
4 150,00

25 000,00

15 000,00

10 000,00

97 200,00

21 600,00

13 500,00

16 380,00

81 000,00

108 000,00

29 700,00

270 000,00

179 970,00

1 462 500,00

10
10
10
20
20
20

50

50

50

540

540

540

780

5 400

10 800

2 970

54 000

119 980

1.º prémio ...........................................................................
2.º prémio ...........................................................................
3.º prémio ...........................................................................
Prémios aos números das aproximações do 1.º prémio ....
Prémios aos números das aproximações do 2.º prémio ....
Prémios aos números das aproximações do 3.º prémio ....
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam

iguais aos do 1.º prémio ...................................................
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam

iguais aos do 2.º prémio ...................................................
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam

iguais aos do 3.º prémio ...................................................
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais

aos do 1.º prémio .............................................................
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais

aos do 2.º prémio .............................................................
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais

aos do 3.º prémio .............................................................
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

a qualquer das treze sequências que, para o efeito, se hão-de
formar ...............................................................................

Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais
aos dos números do 1.º prémio ........................................

Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais
aos dos números dos 2.º e 3.º prémios ............................

Prémios aos números compreendidos nas centenas dos 1.º,
2.º e 3.º prémios ...............................................................

Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja
igual ao do número do 1.º prémio ...................................

Prémios aos números cujos algarismos finais (terminações)
sejam iguais aos dos números das aproximações do 1.º pré-
mio ....................................................................................

50 000,00
5 000,00
2 500,00

500,00
300,00
207,50

500,00

300,00

200,00

180,00

40,00

25,00

21,00

15,00

10,00

10,00

5,00

1,50

500 000,00
50 000,00
25 000,00
5 000,00
3 000,00
2 075,00
5 000,00

3 000,00

2 000,00

1 800,00

 400,00

250,00

210,00

150,00

100,00

100,00

50,00

15,00

1
1
1
2
2
2
5

5

5

54

54

54

78

540

1 080

297

5 400

11 998

Designação dos prémios

Fracções

Valor total
(euro)

Número
de

prémios
Valor do prémio

(euro)

Bilhetes

Valor do prémio
(euro)

Número
de

prémios

30 de Março de 2004. � A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000137358

Valor total dos prémios ....................................................

Lotaria clássica � extracção ordinária

Plano para as 24.ª, 25.ª e 26.ª extracções de 2004, designadas «Lotaria de Santo António», «Lotaria de São João»
e «Lotaria � Assistência», a realizar nos dias 14, 21 e 28 de Junho, pelas 20 horas

Capital de € 3 000 000, a emitir em 60 000 bilhetes ao preço de € 50, divididos em décimos a € 5 cada. Do capital emitido,
€ 1 950 000 (65 %) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido € 487 500 (25 %) correspondente à taxa liberatória,
resultando num valor líquido de € 1 462 500 a distribuir pelos prémios abaixo indicados:
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TRIBUNAIS

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio

Processo n.º 469/04.4TBAVR.
Falência (requerida).
Efectivo da comissão de credores � BANIF � Banco Internacional

do Funchal, S. A., e outro(s).

O Dr. Álvaro Carvalho, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência
Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Aveiro:

Faz saber que por sentença de 21 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Fernando Agos-
tinho Dias Lima, casado, identificação fiscal n.º 159248701, bilhete
de identidade n.º 559249, com domicílio na Rua de Aquilino Ribei-
ro, 2, 1.º, Aveiro, 3800-000 Aveiro, 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
CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Alexina Vila Maior, com
escritório na Rua do Conselheiro Luís Magalhães, 64, 4.º, sala AF,
em Aveiro.

A petição inicial deu entrada na Secretaria no dia 3 de Fevereiro
de 2004.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor, que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

23 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, Álvaro Rosa Dias
Carvalho. � A Oficial de Justiça, Fernanda Sousa. 3000139835

TRIBUNAL DA COMARCA DE BENAVENTE

Anúncio

Processo n.º 38/04.9TBBNV.
Falência (requerida).
Requerente � Gonçalves & Gonçalves, L.da

Requerida � ELECTROMAGOS � Electricidade e Canalizações, e
outro(s).

A Dr.ª Teresa Sousa, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Benavente:

Faz saber que por sentença de 14 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida
ELECTROMAGOS � Electricidade e Canalizações, identificação fis-
cal n.º 503513679, com sede na Travessa da Azinhaga, 14, Salva-
terra de Magos, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publica-
ção 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 CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Rui Dias da Silva, identi-
ficação fiscal n.º 186250762, bilhete de identidade n.º 8147758, car-
tão profissional n.º 3042C, com endereço na Rua de Serpa Pinto,
37, 1.º, esquerdo, 3510-112 Campo de Besteiros.

19 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Teresa Sousa. � O Ofi-
cial de Justiça, João Pereira Coutinho. 3000139851

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio

Processo n.º 2881/04.0TBBRG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � J. Camelo � Máquinas Agrícolas, L.da

Credor � VALTRACTOR � Com. Trac. e Máquinas Agrícolas,
S. A., e outro(s).

São citados os credores da requerente J. Camelo � Máquinas
Agrícolas, L.da, pessoa colectiva n.º 503456950, com sede na Rua
de Manuel Joaquim Gomes, 49, Maximinos, 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, não só
deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos, como propo-
rem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo ofe-
recer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e
3, do CPEREF).

Poderão ainda, querendo, indicar o gestor que, em seu entender,
deve ser designado e pronunciarem-se quanto à nomeação da comis-
são de credores.

A petição deu entrada na Secretaria em 7 de Abril de 2004.

14 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Raquel G. C. Batista
Tavares. � O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 1000256014

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 1929/04.2TBLRA.
Falência (requerida).
Requerente � Altenloh, Brink & Co., S. A.
Requerida � MOVARTINS � Fabrico de Móveis, L.da

Patrícia Cordeiro Costa, juíza de direito do 4.º Juízo de Competên-
cia Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Leiria:

Faz saber que são citados os credores da requerida MOVARTINS �
Fabrico de Móveis, L.da, com sede na Rua do Pinhalzinho, pav. 3 e
4, Quintas do Sirol, Leiria, 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 re-
querida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 5 de Abril de 2004.

13 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Patrícia Cordeiro
Costa. � O Oficial de Justiça, João Manuel F. Rodrigues.

3000139601

TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR

Anúncio

Processo n.º 762/04.6TBOVR.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerida � Construtora Residência, S. A.

Faz-se saber que pendem no 1.º Juízo deste Tribunal uns autos de
falência registados sob o n.º 762/04.6TBOVR, que deram entrada nes-
te Tribunal em 8 de Abril de 2004, em que é requerente a Caixa Geral
de Depósitos, S. A., com sede na Avenida de João XXI, 63, Lisboa, e
requerida Construtora Residência, S. A., pessoa colectiva
n.º 502121033, com sede na Rua de Heliodoro Salgado, 18, sala D, Ovar.

Ficam por este meio citados os credores desconhecidos da reque-
rida para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, 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, deven-
do oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

15 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, José Pedro G. Mano
S. Paixão. � O Oficial de Justiça, Domingos Pinho. 3000139617

TRIBUNAL DA COMARCA DE SERPA

Anúncio

Processo n.º 141/04.5TBSRP.
Falência (requerida).
Requerente � Petróleos de Portugal � Petrogal, S. A.
Requeridos � António Luís Coelho da Silva e outro(s).

Ana Baptista, juíza de direito da Secção Única do Tribunal da Co-
marca de Serpa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos António Luís
Coelho da Silva, casado, nacional de Portugal, identificação fiscal
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n.º 815306903, com domicílio na Rua de Vasco da Gama, 14, 7830-
-269 Pias, Serpa, e Maria Antónia Tristão Rogado, casada, nacional
de Portugal, identificação fiscal n.º 212541110, bilhete de identida-
de n.º 11045473, com domicílio na Rua de Vasco da Gama, 14,
7830 Pias, 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 cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Abril de 2004.

19 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Baptista. � A Ofi-
cial de Justiça, Ana Monteiro. 3000139986

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

Anúncio

Processo n.º 3148/03.6TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � ARBACON � Confecções, L.da

Vítor Vale, juiz de direito do 4.º Juízo de Competência Especializada
Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que por sentença de 1 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida ARBACON �
Confecções, L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 501082360,
com sede no lugar da Corga, Ribeirão, 4760 Vila Nova de Famali-
cão, tendo sido fixado em 10 dias, contados da publicação do com-
petente 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 CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Nuno Rodolfo Nova Oli-
veira da Silva, com endereço no Apartado 6042, Castelões, 4774-
-909 Pousada de Saramagos.

2 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, Vítor Vale. � A Oficial
de Justiça, Florsinda Oliveira. 3000139756

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio

Processo n.º 3003/03.0TBVIS.
Falência (requerida).
Requerente � José Joaquim Madureira Trindade Oliveira.
Requerida � Peixoto & Mota, L.da, e outro(s).

Raquel Correia, juíza de direito do 4.º Juízo de Competência Especi-
alizada Cível do Tribunal da Comarca de Viseu:

Faz saber que por sentença proferida nos presentes autos foi de-
clarada a falência da requerida Peixoto & Mota, L.da, com sede dos
administradores (uma vez que esta não tem sede social) na Rua de
Alexandre Herculano, Edifício Paulo VI, 2.º, B, Viseu, 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 CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. António Ribeiro Pereira,
com endereço na Rua de João Machado, 100, 6.º, sala 306, 2000-
-226 Coimbra.

20 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Raquel Correia. �
A Oficial de Justiça, Esperança Pina. 3000139872

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1053/03.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � José de Oliveira Costa.
Requerida � Sociedade de Moagem Carcavelos, L.da, e outro(s).

António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 21 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da Sociedade de Moagem
Carcavelos, L.da, identificação fiscal n.º 500260486, com sede na
Avenida do Loureiro, 318, 2775 Carcavelos, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus crédi-
tos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

26 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000139941

Anúncio

Processo n.º 344/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � CECUL � Coorp. Ens. e Cult. Amadeu S. Cardoso,

C. R. L.
Requerida � ALCIPE � Estabelecimento de Ensino, L.da, e outro(s).

António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 23 de Abril de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida
ALCIPE � Estabelecimento de Ensino, L.da, com sede na Ala-
meda das Linhas de Torres, 29-31, Lisboa, 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
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Manuel de Jesus Car-
doso, com endereço no Largo do Andaluz, 15, 6.º, esquerdo, P-2,
1050-004 Lisboa.

26 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000140025

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 242/04.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerido � Manuel Pereira dos Santos.

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido Manuel Pereira
dos Santos, identificação fiscal n.º 127917829, com domicílio na
Estrada da Serra de Mira, 9, 3.º, frente, Amadora, 2700-776 Amadora,
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 disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 2 de Março de 2004.

31 de Março de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000139612

Anúncio

Processo n.º 162/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Petróleos de Portugal � Petrogal, S. A.
Requerida � MINDOCAS � C. C. I. Hoteleira, L.da

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 16 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida MINDOCAS �
C. C. I. Hoteleira, L.da, identificação fiscal n.º 501812334, com sede
na Avenida da Liberdade, lote 7, 1.º, B, Palmela, 2950 Palmela, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem
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os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e), do CPEREF.

22 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000139989

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

Anúncio

Processo n.º 727/03.5TYVNG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � ZN � Revestimentos de Zinco, L.da, e outro(s).
Credora � Direcção dos Serviços de Justiça Tributária e outro(s).

São notificados os credores da requerente ZN � Revestimentos
de Zinco, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
502889829, com sede na Rua de Joaquim Dias Salgueiro, 67, 4470-
-777 Vila Nova da Telha, Maia, de que, por decisão de 9 de Março
de 2004, proferida nos presentes autos, foi designado o dia 18 de
Maio de 2004, pelas 9 horas e 30 minutos, para a realização da as-
sembleia de credores no edifício deste Tribunal, como preceitua o
disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi nomeado gestor judicial o Dr. António José Castro e Sousa,
com domicílio profissional no Apartado 184, 4406-901 Valadares,
Vila Nova de Gaia.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recu-
peração de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia de que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e, bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto
no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
17 de Dezembro de 2003 e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas nor-
mais de expediente.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor, que
serão devidamente publicados no local que a lei determina.

10 de Março de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Lucinda Cirne Patacas.

3000139771

Anúncio

Processo n.º 215/2002.
Falência (requerida).
Requerente � PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de

Risco, L.da

Requerido � Porfírio Ervalho Vieiros de Matos e outro(s).

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 9 de Março de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Porfírio Ervalho
Vieiros de Matos, divorciado, nascido em 21 de Agosto de 1953,
concelho da Póvoa de Varzim, nacional de Portugal, identificação
fiscal n.º 159533031, bilhete de identidade n.º 2857698, emitido em
23 de Fevereiro de 2001 por Lisboa, com domicílio na Rua de Luísa
Neto Jorge, 349, 4.º, esquerdo, Centro, Sul, Leça da Palmeira,
4460 Matosinhos, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publi-
cação 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 CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Justino Barata Portu-
gal Dias, com endereço no Largo de São Francisco, 33, 3.º, 4700-
-303 Braga.

22 de Março de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Carolina Massena.

1000255986

Anúncio

Processo n.º 547/03.7TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Internacional de Crédito, S. A.
Requerida � JOVASITE � Distribuição de Calçado, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 14 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida JOVASITE �
Distribuição de Calçado, L.da, número de identificação de pessoa
colectiva 503540684, com sede na Travessa do Monte Louro, 15,
4250-322 Porto, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publica-
ção 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 CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. António Teixeira Gonçal-
ves, com domicílio profissional na Praça da Alegria, 38, 1.º, 4050-
-028 Porto.

Para constar se lavrou o presente anúncio e outro de igual teor,
que serão devidamente publicados no local que a lei determina.

19 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Lucinda Cirne Patacas.

3000139886

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

Anúncio

Processo n.º 396/03.2TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Piel Internacional, S. A.
Requerida � Deolinda de Jesus Rodrigues da Silva.

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 29 de Março de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Deolinda
de Jesus Rodrigues da Silva, nacional de Portugal, identificação fiscal
n.º 144595958, com domicílio na Rua de Duarte Barbosa, 37, 3.º,
G, Foz do Douro, 4000 Porto, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos 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 CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Ana Paula Mesquita Ara-
újo, com endereço na Praça da República, 180, 1.º, 4000 Porto.

2 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000139847

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALGARVE

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 16 de Abril de 2004, nomeei definitivamente para o lugar de téc-
nica superior de 2.ª classe, área de gestão, do quadro privativo desta
Associação de Municípios, após conclusão e aprovação do respecti-
vo estágio, a candidata Dina do Carmo Cavaco Teixeira Pereira, nos
termos da alínea f) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, conjugado com o n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
98, de 7 de Dezembro, por urgência conveniência de serviço, a par-
tir de 16 de Abril, inclusive.

A candidata nomeada deverá tomar posse no lugar no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Abril de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Macário Correia. 1000255953



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 12 de Maio de 200410 436

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 23 de Abril de 2004, foi nomeada, em con-
formidade com os n.os 1 e 2 do artigo 6.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, na categoria de técnico de 2.ª clas-
se, da carreira de animação sócio-cultural, a 1.ª classificada no con-
curso aberto através de aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 85, de 11 de Abril de 2002:

Isabel Maria Nogueira Capela Alves.

A nomeada deverá tomar posse 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, conforme o disposto no
n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

23 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes. 1000255982

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de alteração à licença de loteamento titu-
lada pelo alvará n.º 96/77, a requerimento de Manuel Pereira Pinto,
número de identificação fiscal 135871492, residente no lugar de
Raposeira, freguesia de Figueiró (Santa Cristina), deste concelho, na
qualidade de proprietário do lote n.º 6 do referido alvará de lotea-
mento, sito no lugar e freguesia acima referidos, pelo período de
15 dias, que se inicia 8 dias após a publicação do presente aviso na
3.ª série do Diário da República.

Finalidade do pedido: 

Alteração da área de implantação da habitação para 161,60 m2;
Alteração da área bruta de construção de 176 m2 para

255,10 m2.

O processo administrativo respectivo, com o n.º 48/03 (Altlote),
pode ser consultado, todos os dias úteis, dentro das horas normais de
expediente, na Repartição Administrativa do Departamento de Ur-
banismo desta autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que eventualmente ve-
nham a ser apresentadas devem ser formuladas através de requeri-
mento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo
neste constar a identificação completa, os endereços dos seus auto-
res e a qualidade em que se apresentam, os quais deverão ser entregues
ou remetidos por correio, sob registo, na Câmara Municipal.

8 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu. 1000255968

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso

Operação de loteamento

Discussão pública

Alberto Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a
discussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após
a publicação no Diário da República, relativo ao licenciamento da
operação de loteamento, requerida por Sociedade de Construções
Promaco, L.da, com sede na Rua das Cancelas, 47, Ílhavo, freguesia
de São Salvador, que incide sobre o terreno sito em Restevas do
Ruivo, freguesia de São Bernardo, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Aveiro sob o n.º 01281/240798, sob o artigo 473,
com a área de 1270 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito, e com a identificação completa do seu subscritor, em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

26 de Março de 2004. � A Directora do Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares, (Assinatura ilegível.)

1000255961

Aviso

Operação de loteamento

Discussão pública

Alberto Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a
discussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após
a publicação no Diário da República, relativo ao licenciamento da
operação de loteamento, requerida por Maria da Glória Pereira Al-
ves e outra, residente na Rua da Molareira, 58, lugar de Solposto,
freguesia de Santa Joana, que incide sobre o terreno sito na Rua da
Prata e do Ouro, freguesia de Santa Joana, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Aveiro sob os n.os 00543/231190,
artigo urbano 2080, 00550/051290, artigo rústico 1428 e 00564/
101290, artigo rústico 1427, com a área de 3540 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito, e com a identificação completa do seu subscritor, em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados rios locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

15 de Abril de 2004. � A Directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, (Assinatura ilegível.)

1000255955

Aviso

Operação de loteamento

Discussão pública

Alberto Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a
discussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após
a publicação no Diário da República, relativo ao licenciamento da
operação de loteamento, requerida por Amadeu Matos da Silva, re-
sidente na Rua de António Ribeiro da Silva, lugar de Taboeira, fre-
guesia de Esgueira, que incide sobre o terreno sito em Quintas No-
vas, lugar de Taboeira, freguesia de Esgueira, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º 06931/080802,
artigo rústico 1814, com a área de 1110 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.
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As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito, e com a identificação completa do seu subscritor, em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

15 de Abril de 2004. � A Directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, (Assinatura ilegível.)

1000255956

Aviso

Operação de loteamento

Discussão pública

Alberto Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a
discussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após
a publicação no Diário da República, relativo ao licenciamento da
operação de loteamento, requerida por Construções Casa Própria,
L.da, com sede na Rua de Gustavo Ferreira Pinto Basto, 17, bloco C,
1.º, V, freguesia da Glória, que incide sobre o terreno sito na Rua da
Cabreira, lugar e freguesia de São Bernardo, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º 01542/170700,
artigo rústico 1100, com a área de 6805 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito, e com a identificação completa do seu subscritor, em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

15 de Abril de 2004. � A Directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, (Assinatura ilegível.)

1000255957

Aviso

Operação de loteamento

Discussão pública

Alberto Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a
discussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após
a publicação no Diário da República, relativo ao licenciamento da
operação de loteamento/emparcelamento, requerida por Alberto dos
Santos Teixeira, residente na Rua de Diogo Cão, 78, Praia da Barra,
Ílhavo, que incide sobre o terreno sito em Quinta do Cruzeiro, fre-
guesia de Esgueira, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Aveiro sob os n.os 06102/110200, artigo urbano 906 e 06600/
220501, artigo urbano 891, com a área de 919,574 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito, e com a identificação completa do seu subscritor, em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-

dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

15 de Abril de 2004. � A Directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, (Assinatura ilegível.)

1000255959

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
e por referência ao artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, torna-se público que na Câmara Municipal do Barreiro foi
requerido, no âmbito do processo LT/1/04, nos termos abaixo indica-
dos, o licenciamento de uma operação de loteamento, em nome de
Joaquim Domingos Tostão, para o prédio sito em Quinta do Canas-
tra, sítio do Peliche, freguesia de Coina, descrito na Conservatória do
Registo Predial do Barreiro sob o n.º 00117/000718 e inscrito na matriz
predial respectiva sob os artigos 50, secção Z, 633, 634 e 635:

Área do prédio a lotear � 20 446,00 m2;
Área loteada (soma das áreas dos lotes) � 20 446,00 m2;
Área total máxima de construção � 7488,00 m2;
Área total de construção destinada a habitação:

Máxima � 5488,00 m2;
Mínima � 4667,00 m2;

Volume total de construção � 30 364,00 m3;
Número de lotes � 3;
Número máximo de pisos acima da cota de soleira � 4;
Número máximo de fogos � 63;
Número de lotes para habitação e garagem � 1;
Número de lotes para actividade económica � 2;
Área verde privada � mínima 3297,80 m2;
Área de equipamento privada � mínima 2835,00 m2.

O projecto de loteamento cumpre o disposto no PDM do Barrei-
ro e não há lugar a consulta a entidades exteriores ao município.

Nos termos dos supracitados preceitos legais, o projecto apresen-
tado está sujeito a discussão pública pelo prazo de 15 dias, decorridos
que sejam 8 sobre a data da publicação do presente aviso no Diário
da República, podendo ser consultado, juntamente com a informa-
ção técnica elaborada pelos serviços municipais, na Divisão de Gestão
Urbana da Câmara Municipal do Barreiro, no horário normal de ex-
pediente, a saber: das 9 horas e 15 minutos às 12 horas e das 14 horas
e 15 minutos às 15 horas e 45 minutos, aí podendo ser também apre-
sentadas, por escrito, reclamações, observações ou sugestões.

O Vereador do Pelouro (no uso competência delegada), Luís Pe-
dro Cerqueira. 3000139929

Aviso

Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, e por referência ao artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de
Dezembro, torna-se público que na Câmara Municipal do Barreiro
foi requerido, no âmbito do processo LT/2/03, nos termos abaixo
indicados, o licenciamento de uma operação de loteamento, em nome
de Carlos Rodrigues Cardador, para o prédio sito na Rua de Gago
Coutinho, freguesia de Santo António da Charneca, descrito na Con-
servatória do Registo Predial do Barreiro sob o n.º 01067/020207 e
inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 6, secção AF1:

Área do prédio a lotear � 5000,00 m2;
Área loteada (soma das áreas dos lotes) � 2779,35 m2;
Área total máxima de construção � 3955,00 m2;
Volume total de construção � 11 865,00 m3;
Número de lotes � 17;
Número máximo de pisos acima da cota de soleira � 2 mais

sótão;
Número máximo de fogos � 17;
Número de lotes para habitação e garagem � 17;
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Área de cedência para o domínio público municipal �
2220,65 m2, destinados a zonas verdes, arruamentos, parque-
amentos e passeios pedonais.

O projecto de loteamento cumpre o disposto no PDM do Barrei-
ro e não há lugar a consulta a entidades exteriores ao município.

Nos termos dos supracitados preceitos legais, o projecto apresen-
tado está sujeito a discussão pública pelo prazo de 15 dias, decorri-
dos que sejam 8 sobre a data da publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo ser consultado, juntamente com a
informação técnica elaborada pelos serviços municipais, na Divisão
de Gestão Urbana da Câmara Municipal do Barreiro, no horário
normal de expediente, a saber: das 9 horas e 15 minutos às 12 horas
e das 14 horas e 15 minutos às 15 horas e 45 minutos, aí podendo
ser também apresentadas, por escrito, reclamações, observações ou
sugestões.

O Vereador do Pelouro (no uso competência delegada), Luís Pe-
dro Cerqueira. 3000139930

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 231/2004

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 23 de Abril de 2004, foi concedida a transferência da can-
toneira de limpeza Maria Fernanda Lopes Caixeirinho da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira para igual lugar nesta Câmara
Municipal, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

Mais se torna público que a interessada deverá tomar posse do
lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

23 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000255977

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso

Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 6/96,
sito na Zona Industrial das Cantarias, Bragança

Para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com a deliberação tomada em reunião de Câmara de 26 de
Abril de 2004, decorrerá um período de discussão pública, pelo pra-
zo de 15 dias úteis contados a partir da data da sua publicação, du-
rante o qual poderão os interessados apresentar quaisquer reclama-
ções, sugestões ou informações sobre quaisquer questões que possam
ser consideradas no âmbito do pedido de alteração ao alvará de lo-
teamento urbano n.º 6/96, para o lote n.º 207/209, sito na Zona
Industrial das Cantarias, em Bragança.

Durante o período de discussão pública o processo estará disponí-
vel, para consulta, na Divisão de Urbanismo, das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados por particulares de-
verão ser entregues no NAA da Divisão de Urbanismo.

27 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 1000255958

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de calceteiro principal, três lugares de pedreiro
principal, um lugar de trolha principal e um lugar de
canalizador principal � grupo de pessoal operário qua-
lificado.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
da presidente da Câmara de 28 de Janeiro de 2004, e nos termos do

n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do
dia imediato ao da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para os lugares do quadro de pesso-
al desta Câmara Municipal abaixo indicados:

Referência A � calceteiro principal (um lugar);
Referência B � pedreiro principal (três lugares);
Referência C � trolha principal (um lugar);
Referência D � canalizador principal (um lugar).

2 � O presente concurso é válido para as vagas postas a con-
curso, cessando com o respectivo preenchimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se o
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, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, na redacção dada 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 De-
zembro, e demais legislação aplicável.

4 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, poderão candidatar-se os ope-
rários com pelo menos seis anos na categoria.

5 � O local de trabalho situa-se na área do Município de Caminha.
6 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

7 � A classificação final, expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PPC + AC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8 � As provas práticas de conhecimentos serão pontuadas de 0 a
20 valores, terão a duração de sessenta minutos e o programa será o
seguinte:

Para calceteiro principal � realização de pavimentação em cubo
com a área de 1 m2;

Para canalizador principal � realização de um ramal em tubo
hidrónio de 3/4 em carga com caixa para contador;

Para trolha principal � realização de 1 m2 de parede de alve-
naria de tijolo de 30 × 20 × 11;

Para pedreiro principal � proceder à marcação de duas paredes
em esquadria, conforme projecto anexo.

9 � A avaliação curricular tem em vista avaliar as suas aptidões
profissionais, de acordo com as exigências da função � habilitações
literárias (HL), formação profissional (FP) relacionada com a área
funcional dos lugares postos a concurso e experiência profissional
(EP).

10 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

11 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas, bem
como o sistema de classificação final e fórmulas classificativas, cons-
tam das actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

12 � Formalização das candidaturas:
12.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Caminha,
podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos
desta Câmara, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para
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a Câmara Municipal de Caminha, Praça do Conselheiro Silva Tor-
res, 4910-122 Caminha, com a indicação dos seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturali-
dade, data de nascimento, número e data de emissão do
bilhete de identidade, termo da respectiva validade e servi-
ço emissor, situação militar, residência, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação do

respectivo concurso mediante referência ao número e data
do Diário da República onde se encontra publicado o pre-
sente aviso;

d) Indicação da categoria detida e serviço a que pertence;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever

apresentar por considerar passíveis de influir na apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal, os quais, todavia, só serão tidos em conta pelo júri se
devidamente comprovados.

12.2 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompa-
nhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo do certificado de habilitações li-

terárias;
c) Declaração do serviço de origem, actualizada e devidamen-

te assinada, donde conste a categoria que possuiu, o respec-
tivo escalão e o tempo de serviço na categoria, na carreira,
na função pública e a natureza do vínculo;

d) Curriculum vitae detalhado e documentado, assinado pelo
candidato.

12.3 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Munici-
pal de Caminha ficam dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem dos respectivos proces-
sos individuais.

13 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a respectiva situação, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

15 � O júri do concurso referenciado em A, B e C terá a seguin-
te composição:

Presidente � engenheiro José Bento Armada Lourenço da Chão,
vereador a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

José Maria Costa da Silva, encarregado de pessoal operá-
rio, e João Paulo da Costa Marinho, chefe de serviços
de limpeza.

Vogais suplentes:

Vereador a tempo inteiro Paulo Pinto Pereira, substituto
do presidente nas suas faltas e impedimentos, e Júlio Ma-
nuel Rodrigues Melro, encarregado de pessoal de águas e
saneamento.

16 � O júri do concurso referenciado em D terá a seguinte com-
posição:

Presidente � engenheiro José Bento Armada Lourenço da
Chão, vereador a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Júlio Manuel Rodrigues Melro, encarregado de pessoal de
águas e saneamento, e João Paulo da Costa Marinho,
chefe de serviços de limpeza.

Vogais suplentes:

Vereador a tempo inteiro Paulo Pinto Pereira, substituto
do presidente nas suas faltas e impedimentos, e José Ma-
ria Costa da Silva, encarregado de pessoal operário.

17 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e da hora
da realização dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

18 � Afixação das listas � a lista dos candidatos admitidos e
excluídos e de classificação final serão tornadas públicas nos termos
estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

19 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em conjugação com o
n.º 3 do artigo 3.º do mesmo diploma, os candidatos com grau de
incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % têm preferên-
cia em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

19.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos de-
vem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de
honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim
como indicar no requerimento de admissão as respectivas capacida-
des de comunicação e expressão.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 de Março de 2004. � A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Pires Pereira da Costa. 1000253067

CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior (estagiário) � área de des-
porto.

Nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, e para conhecimento dos interessados, se torna pú-
blico que a lista de classificação final respeitante ao concurso supra-
mencionado se encontra afixada no placard do átrio dos Paços do
Concelho de Carregal do Sal.

23 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Atílio dos San-
tos Nunes. 3000139782

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para admis-
são de um estagiário da carreira de técnico de infor-
mática, com vista ao provimento de um lugar de téc-
nico de informática do grau 1, nível 1, do quadro de
pessoal desta autarquia.

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
8 de Abril de 2004, se encontra aberto concurso externo de ingresso
para admissão de um estagiário da carreira de técnico de informá-
tica, com vista ao provimento de um lugar de técnico de informá-
tica do grau 1, nível 1, da carreira de técnico de informática, inte-
grada no grupo de pessoal de informática, do quadro de pessoal desta
autarquia, afecto à Divisão de Administração Geral, o qual se rege
pelas seguintes disposições:

1 � Área funcional � técnico de informática.
2 � Área de recrutamento � conforme o disposto na alínea a)

do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março,
de entre indivíduos habilitados com adequado curso tecnológico, curso
das escolas profissionais ou curso que confira certificado de qualifi-
cação de nível III em áreas de informática.

3 � Validade do concurso � válido apenas para provimento de
um lugar de técnico de informática do grau 1, nível 1, do quadro de
pessoal desta autarquia, caducando com o seu preenchimento.

4 � Prazo de abertura do concurso e de apresentação de candida-
turas � 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação no
Diário da República.

5 � Local de trabalho � município de Castelo de Paiva.
6 � Descrição breve do conteúdo funcional � de acordo com o

n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 358/2003, de 3 de Abril.
7 � Remuneração e condições de trabalho � durante o período

de estágio, o candidato admitido será abonado do vencimento pre-
visto para o escalão 1 da categoria de estagiário da carreira de téc-
nico de informática, actualmente correspondente ao índice 290; após
o ingresso na categoria de técnico de informática do grau 1, nível 1,
o candidato será remunerado de acordo com o previsto para o
escalão 1 da respectiva categoria, actualmente correspondente ao
índice 332; o candidato admitido terá ainda direito às demais regali-
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as, benefícios sociais e condições de trabalho aplicáveis aos funcio-
nários e agentes da administração local.

8 � Requisitos de admissão ao concurso:

Gerais � os enumerados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excep-
tuados por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívi-

co, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
veis ao exercício da função e ter cumprido as leis da
vacinação obrigatória;

Especiais � os constantes do n.º 2 do presente aviso.

9 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar será
a prova escrita de conhecimentos teóricos, a qual constará de uma
componente de conhecimentos específicos e uma componente de
conhecimentos gerais, cotadas cada uma delas numa escala de 0 a
10 valores, com a duração de sessenta minutos, e obedecerá ao se-
guinte programa de provas, aprovado por despacho do presidente da
Câmara de 8 de Abril de 2004:

Conhecimentos gerais:

Regime de Faltas, Férias e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública;

Direitos e deveres dos trabalhadores da função pública;
Constituição da República Portuguesa;
Deontologia profissional;
Cultura geral;

Conhecimentos específicos:

Carreiras e categorias específicas do pessoal de informá-
tica e respectivos conteúdos funcionais;

Modernização administrativa;
POCAL � Plano Oficial de Contabilidade Pública;
Emprego, remuneração e gestão;
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação;
Matemática.

Legislação/bibliografia aplicável � Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio,
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Lei Constitucional n.º 1/
97, de 20 de Setembro, Carta ética � Dez Princípios Éticos da Ad-
ministração Pública, Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, Portaria
n.º 358/2002, de 3 de Abril, Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril,
Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março, Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio, Decreto-Lei n.º 141/
2001, de 24 de Abril, Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro,
Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
Dezembro, Declaração de Rectificação n.º 8-F/2002, de 28 de Feve-
reiro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

A classificação da prova escrita de conhecimentos teóricos será
obtida através da seguinte fórmula:

Pe =
 (2CE + CG)

1,5
em que:

Pe = classificação da prova escrita de conhecimentos;
CE = classificação dos conhecimentos específicos;
CG = classificação dos conhecimentos gerais.

A classificação final dos candidatos, a atribuir numa escala de 0 a
20 valores, será a obtida na prova escrita de conhecimentos teóri-
cos; o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula

classificativa, constam da acta da reunião do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Candidaturas:
10.1 � Requerimento � as candidaturas deverão ser formaliza-

das mediante requerimento, dirigido ao presidente do júri do presen-
te concurso, e entregue directamente nos serviços desta autarquia ou
remetido pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a
seguinte morada: Câmara Municipal de Castelo de Paiva, Largo do
Conde, Sobrado, 4550-102 Castelo de Paiva, até ao último dia do
prazo estipulado no n.º 4, e do qual deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e respectivo serviço emissor, nú-
mero de contribuinte fiscal, situação militar, residência,
código postal e telefone);

b) Habilitações literárias/profissionais e situação profissional;
c) Lugar a que se candidata, fazendo referência expressa ao

Diário da República onde for publicado o presente aviso;
d) Menção dos documentos anexos ao requerimento.

10.2 � Outros documentos � as candidaturas deverão ser instru-
ídas obrigatoriamente com documento comprovativo da posse dos
requisitos especiais de admissão (conforme o disposto no n.º 2 do
presente aviso).

10.3 � Dispensa de documentos � os documentos comprovati-
vos da posse dos requisitos gerais a que alude o artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, à excepção do das habilitações
literárias/profissionais, poderão ser inicialmente dispensados, devendo,
neste caso, os candidatos declarar, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um daqueles requisitos.

11 � A não entrega dos documentos exigidos dentro do prazo
referido no n.º 4 implica a exclusão do concurso, nos termos do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Local de afixação da relação de candidatos e da lista de

classificação final � átrio do edifício dos Paços do Município de
Castelo de Paiva.

14 � Composição do júri:

Presidente � Lino da Silva Pereira, vice-presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

Rui César de Sousa Albergaria e Castro, vereador, e Casi-
miro Martins Moreira, técnico de informática do grau 1,
nível 2.

Vogais suplentes:

Maria da Conceição Ribeiro Teixeira, técnica superior de
2.ª classe/sociologia, e Cristiana Teixeira da Silva Ferreira,
técnica superior de 2.ª classe/ciências da educação.

15 � Júri do estágio � o mesmo que o do concurso.
16 � Duração do estágio � o estágio é de carácter probatório,

com a duração de seis meses, e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado com o artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

17 � A avaliação e classificação final do estágio traduzir-se-á
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da avaliação dos parâme-
tros constantes da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, de acordo com a seguinte fórmula:

CFE =
 (3Cs) + (2Cre) + (0,5Fp)

4
em que:

CFE = classificação final do estágio;
Cs = classificação de serviço obtida durante o estágio;
Cre = classificação do relatório de estágio;
Fp = formação profissional obtida durante o estágio,

sendo os factores de apreciação cotados da seguinte forma:

Cs � obtida pelo somatório das pontuações obtidas nos
quatro parâmetros constantes da ficha de notação mo-
delo n.º 5 (avaliação inicial), estabelecendo-se a seguin-
te correspondência:

A � 2,5 valores;
B � 2 valores;
C � 1 valor;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 111 � 12 de Maio de 2004 10 441

Cre � o relatório de estágio será cotado numa escala de
0 a 20, de acordo com a opinião formada pelo júri acer-
ca do conteúdo e forma de apresentação do mesmo;

Fp � será cotada numa escala de 0 a 20 valores e corres-
ponderá, observado aquele limite, ao somatório das se-
guintes pontuações:

0,5 valores por cada dia de acção.

Consideram-se aprovados os estagiários que obtenham classifica-
ção final do estágio não inferior a 14 valores.

18 � Candidatos com deficiência � nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classifi-
cação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Para os devidos efeitos, deverão os candidatos com deficiência
declarar no respectivo requerimento de admissão a concurso, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo
de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de do-
cumento comprovativo; deverão ainda os mesmos fazer menção
de todos os elementos necessários ao cumprimento do disposto no
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001 � capacidades de comunica-
ção/expressão.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

8 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Paulo Ramalheira
Teixeira. 3000139717

Edital

Discussão pública

O Dr. Paulo Ramalheira Teixeira, presidente da Câmara Municipal
de Castelo de Paiva:

Torna público, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, e do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, que o período de abertura da discus-
são pública para posterior aprovação do pedido de licenciamento de
operação de loteamento sito no lugar de Monte do Areinho, fregue-
sia de Pedorido, e a que respeita o processo n.º 04/2003, em nome
de Manuel Joaquim da Costa Moreira, terá a duração de 15 dias e
iniciar-se-á no 9.º dia posterior ao da publicação deste edital no
Diário da República.

A operação de loteamento consiste na constituição de quatro lo-
tes destinados a moradias unifamiliares de rés-do-chão e andar, ten-
do merecido parecer favorável da Divisão de Planeamento, Urba-
nismo e Habitação desta Câmara.

As reclamações, observações ou sugestões à referida alteração
deverão ser apresentadas, por escrito, através de requerimento diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, devi-
damente identificado o seu subscritor, e entregue pessoalmente, ou
remetido através de correio, na Divisão de Planeamento, Urbanis-
mo e Habitação, sita no Largo do Conde, Sobrado, 4550-102 Castelo
de Paiva, podendo o respectivo processo ser consultado na mesma Di-
visão todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e ou-
tros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo.

11 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Paulo
Ramalheira Teixeira. 1000255962

Edital

Discussão pública

O Dr. Paulo Ramalheira Teixeira, presidente da Câmara Municipal
de Castelo de Paiva:

Torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º e artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e do n.º 3 do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que o período de
abertura da discussão pública da alteração ao alvará n.º 5/97 do lo-
teamento sito no lugar de Quinta do Casal, freguesia de Bairros, e a
que respeita o processo n.º 192/92, em nome de Foz do Paiva,
Aldeamento Turístico, L.da, terá a duração de 15 dias e iniciar-se-á
no 9.º dia posterior ao da publicação deste edital no Diário da Re-
pública.

A alteração ao loteamento, requerida por Hugo Marcelo Pestana
Fernandes, consiste na alteração ao nível de cércea do lote n.º 36, que
será de cave, rés-do-chão e andar, tendo merecido pareceres favoráveis
da Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habitação desta Câmara.

As reclamações, observações ou sugestões à referida alteração
deverão ser apresentadas, por escrito, através de requerimento diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, devi-
damente identificado o seu subscritor, e entregue pessoalmente, ou
remetido através de correio, na Divisão de Planeamento, Urbanis-
mo e Habitação, sita no Largo do Conde, Sobrado, 4550-102 Caste-
lo de Paiva, podendo o respectivo processo ser consultado na mesma
Divisão todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e ou-
tros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo.

11 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Paulo
Ramalheira Teixeira. 1000255963

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico profissional principal (fiscal
municipal).

1 � Para os devidos e legais efeitos torna-se público que, por
despacho do vereador dos Recursos Humanos de 22 de Abril de 2004,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publica-
ção do presente aviso na 3.ª série do Diário da República, concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar da categoria de
técnico profissional principal (fiscal municipal), do grupo de pesso-
al técnico-profissional, da carreira de técnico profissional (fiscal
municipal), do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para provimento
da vaga posta a concurso, cessando com o seu preenchimento.

3 � Área funcional � compete ao titular do lugar a prover as
funções constantes do Despacho da SEALOT n.º 20/94, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994.

4 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cável 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, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, com as alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

5 � Local de trabalho � área do município de Castro Verde.
6 � Requisitos de candidatura:
6.1 � Requisitos gerais � os referidos no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 � Requisitos especiais � os referidos na alínea c) do n.º 1 do

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro: o re-
crutamento para a categoria de técnico profissional principal (fiscal
municipal) faz-se de entre técnicos profissionais de 1.ª classe com
um mínimo de três anos na categoria, classificados de Bom.

7 � Formalização de candidaturas � deverão ser formalizadas,
até ao termo do prazo acima fixado, mediante requerimento tipo, a
solicitar nos serviços municipais, dirigido ao vereador dos Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Castro Verde, entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câ-
mara Municipal de Castro Verde, Praça do Município, 7780-
-217 Castro Verde, e nele deve constar o seguinte:

7.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, morada, com indicação
do código postal, número e data do bilhete de identidade, serviço de
identificação que o emitiu e prazo de validade, número de identifica-
ção fiscal, concurso a que se candidata e a referência do aviso de
concurso, bem como declaração, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, da situação em que se encontra relativamente aos
requisitos constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.2 � Quaisquer elementos que o candidato julgue serem relevan-
tes para a apreciação legal, os quais só serão tidos em consideração
pelo júri se devidamente comprovados.

8 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes elementos:

8.1 � Curriculum vitae actualizado e detalhado, devidamente
datado e assinado, indicando, nomeadamente, as funções que exerce
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e as exercidas anteriormente e os períodos de duração a que umas e
outras se reportam, relevantes para o exercício das funções ineren-
tes ao lugar, bem como a formação profissional complementar (es-
tágios, especializações, acções de formação, seminários, etc.).

8.2 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-
buinte fiscal, fotocópia do certificado de habilitações académicas e
certificados de formação profissional.

8.3 � Documentos comprovativos dos elementos que eventual-
mente sejam relevantes para a apreciação do seu mérito.

8.4 � Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos documen-
tos desde que estes constem dos respectivos processos individuais.

8.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

9.1 � Os resultados obtidos na apreciação dos métodos de selec-
ção serão classificados de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candi-
datos que obtenham uma classificação final inferior a 9,5 valores,
cuja classificação final será obtida através da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

9.2 � Os critérios de avaliação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam das actas da reunião do júri, a que os
interessados terão acesso caso o solicitem, conforme estabelece o
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Composição do júri � o júri, constituído nos termos do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, tem a seguinte
composição:

Presidente � engenheiro António Manuel Pito Simões, chefe
da Divisão Técnica.

Vogais efectivos:

Luís Miguel Alhinho Batista, arquitecto de 1.ª classe, e
Sebastião Colaço Canário, chefe da Secção Técnica.

Vogais suplentes:

Manuel da Conceição Colaço, vereador, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimento, e ar-
quitecto Francisco José Caldeira Duarte, chefe de Gabi-
nete do Presidente da Câmara.

11 � Local de afixação das listas de candidatos admitidos e ex-
cluídos e de classificação final � serão afixadas no edifício dos Pa-
ços do Concelho, sendo delas dado conhecimento aos interessados
através de ofício registado, com aviso de recepção.

12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação. (Despacho conjunto do Ministro
Adjunto, do Ministro da Reforma do Estado e da Administração
Pública e da Ministra para a Igualdade de 1 de Março de 2000.)

22 de Abril de 2004 � O Vereador dos Recursos Humanos, Ma-
nuel Conceição Colaço. 1000255980

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Reclassificação profissional

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se pú-
blico que, no uso das competências conferidas pela alínea a) do n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, é reclas-
sificada a funcionária Cláudia Maria Rodrigues Ferreira Gomes, auxi-
liar administrativa, do grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 128,
para a categoria de assistente administrativa, do grupo de pessoal
administrativo, escalão 1, índice 199, por meu despacho de 26 de
Abril de 2004.

A reclassificação será precedida do exercício, em comissão de
serviço extraordinária, das funções correspondentes à nova carreira,
pelo prazo de seis meses.

A funcionária deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
partir da presente publicação.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000139859

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, através do meu despa-
cho n.º 21/2004, de 26 de Abril de 2004, proferido no âmbito das
competências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], e na se-
quência do concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de técnico superior de 1.ª classe, área de direito, carreira téc-
nica superior, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 248, de 25 de Outubro de 2003, nomeei (nomeação
definitiva), nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a funcionária Maria Clo-
tilde Martins Oliveira na categoria de técnica superior de 1.ª classe,
área de direito, carreira técnica superior, sendo integrada no esca-
lão 1, índice 460, da categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem a refe-
rida candidata 20 dias a contar da data da presente publicação para
tomar posse do referido cargo.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000139788

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 198/2004

Concurso interno de acesso geral para um lugar de téc-
nico profissional de biblioteca e documentação de
1.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de hoje, foi nomeada definitivamente, ao abrigo do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Julho,
aplicável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Maria de Jesus Marreiros dos Santos para um
lugar vago de técnico profissional de biblioteca e documentação de
1.ª classe, existente no quadro de pessoal, candidata aprovada no
concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 20, de 24 de Janeiro de 2004.

A candidata deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Júlio José Mon-
teiro Barroso. 1000255966

Aviso n.º 200/2004

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico superior de 1.ª classe (economia)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de hoje, foi nomeada definitivamente, ao abrigo do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Julho,
aplicável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Sandra Margarida Batista Fonseca para um
lugar vago de técnico superior de 1.ª classe (economia), existente
no quadro de pessoal, candidata aprovada no concurso em epígrafe,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 20,
de 24 de Janeiro de 2004.

A candidata deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Júlio José Mon-
teiro Barroso. 1000255967
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CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
23 de Abril do ano de 2004, nomeei para uma vaga de engenheira
técnica civil � estagiária a candidata classificada em 1.º lugar, com
18,1 valores, Gracinda Maria Henriques Ferreira.

A candidata deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c) do
n.º 3 do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

23 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral. 1000255960

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Aviso n.º 87/2004

Transferência de funcionário

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 104/2004, de 5 de Abril, foi nomeado para um lugar de condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais, do quadro desta autarquia,
por transferência do quadro da Junta de Freguesia de Pereiro, conce-
lho de Alcoutim, o condutor de máquinas pesadas e veículos especi-
ais Vítor Alves Cavaco, ao abrigo do artigo 25.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, com efeitos a partir de
3 de Maio de 2004.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea f) do
n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

5 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Pulido
Valente. 1000255981

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador desta Câmara Municipal Miguel Francisco Amoedo Canudo
datado de 31 de Março de 2004, foi celebrado, nos termos do dis-
posto no n.º 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, contrato de tarefa com Ricardo Jorge Durão
Rodrigues Conduto.

O contrato teve início no dia 15 de Abril de 2004 e será válido
por quatro 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.

20 de Abril de 2004. � Por subdelegação de competências (des-
pacho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 1000255979

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do pro-
cesso de afectação do pessoal habilitado com o curso de Administra-
ção Autárquica, e por despacho do presidente da Câmara de 16 de
Abril de 2004, se procedeu à nomeação de Gisela Marina Soares da
Silva Moreira e Ana Sofia Reis Eusébio para a categoria de assisten-
te administrativo, grupo de pessoal administrativo, do quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal.

As nomeadas deverão apresentar-se a aceitar o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas � artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Telmo Henri-
que Correia Daniel Faria. 1000255983

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de des-
pacho do presidente da Câmara de 20 de Abril de 2004, no uso da
competência conferida no n.º 2, alínea a), do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, conjugado
com o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, foi reclassificado, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o seguinte funcionário:

Luís Filipe Costa Ramalho Bayana Tavares � na categoria de
sonoplasta, índice 181, escalão 1.

O funcionário era detentor da categoria de auxiliar de serviços
gerais.

O funcionário reclassificado deverá apresentar-se a aceitar a no-
meação no prazo de 20 dias a contar da presente publicação no Diário
da República.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

21 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Telmo Henri-
que Correia Daniel Faria. 1000255984

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 20/SRSP

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de técnico de informática grau 2, nível 1.

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara datado de 13 de Abril de 2004,
encontra-se 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 técnico de
informática grau 2, nível 1, sendo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 470, da função pública (1458,55 euros).

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável 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 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

3 � Funções a exercer � o conteúdo funcional do lugar a prover
é o constante do artigo 2.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

4 � O concurso é válido para as vagas postas a concurso e cessa
com o preenchimento das mesmas.

5 � Local de trabalho � área do município de Paços de Ferreira.
6 � Serviço a que se destinam as vagas � Departamento Admi-

nistrativo, Jurídico e Financeiro.
7 � Métodos de selecção:
7.1 � Avaliação curricular � serão avaliadas as aptidões profis-

sionais dos candidatos para o exercício do cargo através da ponde-
ração dos seguintes factores e com a aplicação da fórmula:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores:

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau acadé-
mico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;

c) EP = experiência profissional, em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
o concurso é aberto, bem como as outras capacitações ade-
quadas, com a avaliação da sua natureza e duração.

7.2 � Entrevista profissional de selecção � pretende-se através
desta avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sis-
temática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, defi-
nindo os seguintes parâmetros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Sentido de responsabilidade;
e) Capacidade de relacionamento.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 12 de Maio de 200410 444

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Bom � 14 a 16 valores;
Suficiente � 10 a 13 valores;
Insuficiente � 0 a 9 valores.

A entrevista profissional de selecção será valorada através da
seguinte fórmula:

Entrevista profissional de selecção = presença ou forma de es-
tar + cultura geral e experiência profissional + motivação e
interesse + sentido de responsabilidade + capacidade de rela-
cionamento : 5

Duração da entrevista � máximo quinze minutos.
7.3 � Prova escrita de conhecimentos � que incidirá sobre co-

nhecimentos profissionais adequados ao exercício da função:

Noções de redes e protocolos;
Conceitos sobre bases de dados;
Sistemas operativos, Windows;
Conceitos de hardware de computadores pessoais.

Duração da prova � sessenta minutos.
7.4 � Critérios de classificação final � será de 0 a 20 valores e

resulta da média aritmética simples dos métodos de selecção.
Os critérios de selecção, de apreciação e ponderação da entrevis-

ta profissional de selecção, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

8 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indivíduos
que satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Requisitos especiais � estar provido na categoria anterior
há pelo menos quatro anos, classificados de Muito bom, ou seis anos,
de Bom, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de Março.

10 � Formalização de candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, com o código postal 4590-527, e entregue na Secção de
Expediente e Serviços Gerais ou enviado pelo correio registado, e
com aviso de recepção, expedido até ao último dia do prazo referi-
do no presente aviso, com a exibição do bilhete de identidade, do
qual deverão constar os seguintes elementos.

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e arquivo de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, situação militar, re-
sidência e código postal, telefone) e ainda se possui os re-
quisitos gerais de admissão a concurso;

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Caso o candidato deseje especificar no requerimento quais-

quer circunstâncias que considere susceptíveis de influírem
na apreciação do seu mérito, deverá apresentar documen-
tos comprovativos, sob pena de essas circunstâncias não
serem consideradas;

d) Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diá-
rio da República onde consta a publicação do presente
aviso;

e) Identificação da categoria que o funcionário detém, serviço
a que pertence, natureza e tempo de serviço na carreira e
na categoria;

f) Classificação de serviço nos últimos quatro anos ou seis
anos.

10.2 � Outros documentos � o requerimento de admissão a con-
curso deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número de
contribuinte;

c) Fotocópia das fichas de notação dos últimos quatro anos
ou seis anos, autenticadas pelo dirigente máximo do orga-
nismo;

d) Curriculum vitae, devidamente comprovado e assinado pelo
candidato.

11 � Dispensa de documentos � os documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente
dispensados, devendo os candidatos declarar no respectivo requeri-
mento de admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um daqueles requisitos, assinando.

12 � Os candidatos que pertençam ao quadro desta Câmara Mu-
nicipal são dispensados da apresentação dos documentos que já exis-
tem nos respectivos processos individuais.

13 � Publicação das listas � as listas de candidatos admitidos e
excluídos e a lista de classificação final serão tornadas públicas nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, sendo afixadas, quando for o caso, no edifício dos Pa-
ços do Concelho.

14 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes elemen-
tos:

Presidente � vice-presidente, Pedro Alexandre Oliveira Car-
doso Pinto, que será substituída nas suas faltas e impedimen-
tos pelo director do Departamento Administrativo, Jurídico
e Financeiro, Dr. Carlos Alberto Soares de Castro.

Vogais efectivos:

Director Administrativo, Jurídico e Financeiro, Dr. Carlos
Alberto Soares de Castro, e o especialista de informá-
tica engenheiro Álvaro José Campelo de Magalhães.

Vogais suplentes:

Técnica superior Dr.ª Maria Teresa Leão Cardoso de Bar-
ros Oliveira e o chefe de Divisão de Águas e Saneamen-
to, engenheiro Fernando Manuel António.

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

19 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Arménio da
Assunção Pereira. 3000139831

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 16 de Abril de 2004, se procedeu à nomeação,
por urgente conveniência de serviço, para quatro lugares de assis-
tente da acção educativa de:

Ana Paula Grilo Ascensão Pereira.
Armanda de Almeida Vicente Morgado.
Maria de Lurdes Correia Cardoso Matias.
Telma Sofia Tomé da Silva Gomes,

na sequência do concurso externo de ingresso para provimento de
quatro lugares de assistente da acção educativa, aberto por aviso
publicado em 14 de Agosto de 2003, com efeitos a partir de 19 de
Abril de 2004.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

16 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas. 3000139783

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 13 de Abril de 2004, se procedeu à nomeação,
por urgente conveniência de serviço, para um lugar de arquitecto
estagiário de Leonel Fernandes Grilo, na sequência do concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de técnico superior
estagiário � arquitecto, aberto por aviso publicado em 14 de Agos-
to de 2003, com efeitos a partir de 19 de Abril de 2004.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

16 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas. 3000139786
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CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Edital

Inquérito administrativo

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sa-
bugal:

Torna público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 223.º e
artigos seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se
procede, pela Secretaria deste município do Sabugal, a inquérito ad-
ministrativo relativo à empreitada «Pavimentação de arruamentos
(calçada) em Sortelha», de que foi empreiteiro António José Sarai-
va, com domicílio em Vilar Formoso, pelo que durante os 15 dias
que decorrem desde a data da afixação destes éditos e mais 8 pode-
rão os interessados apresentar na Secretaria deste município, por es-
crito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer re-
clamações por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais,
ou indemnizações a que se julguem com direito, e, bem assim, o preço
de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por
terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do pra-
zo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos locais públicos do estilo.

E eu, Maria Teresa Nunes Martins Teixeira Marques, técnica su-
perior principal da Câmara Municipal do Sabugal, o subscrevi.

6 de Abril de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000139798

Edital

Inquérito administrativo

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sa-
bugal:

Torna público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 223.º e
artigos seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se
procede, pela Secretaria deste município do Sabugal, a inquérito ad-
ministrativo relativo à empreitada «Abastecimento de água ao Eco-
centro», de que foi empreiteiro A. L. Gomes & Almeida, L.da, com
sede na Calçada de Santo Antão, em Sortelha, pelo que durante os
15 dias que decorrem desde a data da afixação destes éditos e mais 8
poderão os interessados apresentar na Secretaria deste município,
por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer
reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e mate-
riais, ou indemnizações a que se julguem com direito, e, bem assim,
o preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado exe-
cutar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do pra-
zo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos locais públicos do estilo.

E eu, Maria Teresa Nunes Martins Teixeira Marques, técnica su-
perior principal da Câmara Municipal do Sabugal, o subscrevi.

14 de Abril de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000139793

Edital

Inquérito administrativo

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sa-
bugal:

Torna público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 223.º e
artigos seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se
procede, pela Secretaria deste município do Sabugal, a inquérito ad-
ministrativo relativo à empreitada «Conduta adutora da Bismula»,
de que foi empreiteiro SOCONGO, Sociedade de Construções
Gouveias, L.da (Abel Elísio Marques, Filhos, L.da), com sede na Zona
Industrial, em Oliveira do Hospital, pelo que durante os 15 dias que
decorrem desde a data da afixação destes éditos e mais 8 poderão os
interessados apresentar na Secretaria deste município, por escrito e
devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais, ou in-

demnizações a que se julguem com direito, e, bem assim, o preço de
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por
terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do pra-
zo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos locais públicos do estilo.

E eu, Maria Teresa Nunes Martins Teixeira Marques, técnica su-
perior principal da Câmara Municipal do Sabugal, o subscrevi.

14 de Abril de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000139800

Edital

Inquérito administrativo

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sa-
bugal:

Torna público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 223.º
e artigos seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se
procede, pela Secretaria deste município do Sabugal, a inquérito ad-
ministrativo relativo à empreitada «Ampliação da rede de abaste-
cimento de água � Ligação ao Reservatório do Cardeal», de que
foi empreiteiro A. L. Gomes & Almeida, L.da, com sede na Calça-
da de Santo Antão, em Sortelha, pelo que durante os 15 dias que
decorrem desde a data da afixação destes éditos e mais 8 poderão
os interessados apresentar na Secretaria deste município, por es-
crito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer re-
clamações por falta de pagamento de ordenados, salários e materi-
ais, ou indemnizações a que se julguem com direito, e, bem assim, o
preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado execu-
tar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do pra-
zo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos locais públicos do estilo.

E eu, Maria Teresa Nunes Martins Teixeira Marques, técnica su-
perior principal da Câmara Municipal do Sabugal, o subscrevi.

20 de Abril de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000139796

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de hoje, e na sequência do concurso interno geral de acesso aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 37, de
13 de Fevereiro de 2004, para dois lugares de assistente administra-
tivo especialista, foram nomeados os seguintes candidatos classifi-
cados:

Maria de Fátima Vieira Vieira.
João José Martins de Freitas.

Os nomeados deverão tomar posse dos respectivos lugares no prazo
de 20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

28 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, José Savino dos
Santos Correia. 1000255946

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 20 de Abril 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 as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, conjugada com o disposto no artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, procedi à reclassificação pro-
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fissional, dos seguintes funcionários, nos termos da alínea e) do ar-
tigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a título
definitivo, com dispensa do período probatório, a saber:

Cristina Maria Cardoso Almeida Mendes, com a categoria de
telefonista (escalão 2, índice 142) � para a categoria de as-
sistente administrativo (escalão 1, índice 199).

Maria do Carmo Teixeira Gouveia Ribeiro, com a categoria de
auxiliar de serviços gerais (escalão 2, índice 137) � para a
categoria de telefonista (escalão 2, índice 142).

As funcionárias reclassificadas deverão aceitar o lugar no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Guedes Ribeiro. 1000255954

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 169/2004/DRH

Concurso externo de ingresso com vista ao provimento
de dois lugares da categoria de pintor (operário qua-
lificado).

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
18 de Março de 2004, Manuel José Gomes Barão e José Avelino
Galiar Ferreira foram nomeados provisoriamente para o provimento
dos lugares de pintor (operário qualificado), precedendo concurso,
ao abrigo do disposto no artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro), artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e artigos 12.º, n.os 2 e 3, e 14.º, n.º 3, ambos do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e anexo II (a que se refere
o n.º 1 do artigo 13.º) do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

Estas nomeações produzem efeitos desde 29 de Março de 2004,
para as quais foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

Isento de visto do Tribunal de Contas.

15 de Abril de 2004. � O Vereador, com competência delegada
na área de gestão e direcção de recursos humanos afectos aos servi-
ços municipais, Manuel Pisco Lopes. 3000139991

Aviso n.º 173/2004/DRH

Concurso interno de acesso geral para o provimento
de três lugares da categoria de viveirista principal

Nomeação

Para os efeitos previstos no 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 de 20 de Fevereiro de 2004, Maria Cristina da Conceição
Fernandes, João Alberto Macedo da Costa e Amílcar Pereira Fer-
reira foram nomeados definitivamente para o provimento dos luga-
res vagos existentes no quadro de pessoal da categoria de viveirista
principal, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2, do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (aplicável por remissão do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro).

Estas nomeações produzem efeitos desde 25 de Fevereiro de 2004,
para as quais foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

Isento de visto do Tribunal de Contas.

19 de Abril de 2004. � O Vereador, com competência delegada
na área de gestão e direcção de recursos humanos afectos aos servi-
ços municipais, Manuel Pisco Lopes. 3000139995

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara de 21 de Abril de 2004, foi nomeado che-

fe da Divisão de Administração Financeira Ana Teresa da Silva
Lampreia, primeira candidata classificada no âmbito do concurso
para provimento, em regime de comissão de serviço, do lugar de
chefe da Divisão de Administração Financeira, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 167, de 22 de Ju-
lho de 2003.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a

contar da data da publicação do presente aviso.

22 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 18-P/2002, de 28 de
Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000140036

Aviso

Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 34.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por
meu despacho de 2 de Abril de 2004, foi celebrado contrato admi-
nistrativo de provimento com Vasco Nuno Pinto S. C. Esteves e
Guilherme Pestana Godinho como arquitectos.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Abril de 2004. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 18-P/2002, de 28 de
Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000140031

Aviso

Tornando-se necessário nomear, nos termos do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, o júri de acompanhamento
de estágio no âmbito do processo de concurso externo de ingresso
para admissão a estágio com vista ao provimento um lugar de téc-
nico superior de 2.ª classe, na área de design de interiores, foi de-
terminado, por meu despacho de 27 de Abril de 2004, que o mesmo
tivesse a seguinte composição:

Presidente � directora do Departamento de Modernização Ad-
ministrativa, Dr.ª Dina Lopes Calaim Correia Lacerda.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Modernização Administrativa,
Dr.ª Ana Gabriela Ferreira Borges Robalo, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de gestão de 1.ª classe � gestão de re-
cursos humanos Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias Sousa.

Vogais suplentes:

Técnico superior de direito de 2.ª classe Dr. Carlos Ma-
nuel Pinheiro Silva Bordado.

Técnico superior de direito de 1.ª classe Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva.

28 de Abril de 2004. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 18-P/2002, de 28 de
Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000140035

Aviso

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 18 de Março de 2004, no uso
de competências conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto concurso
externo de ingresso para admissão a estágio com vista ao provimento
do lugar vago que se indica, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
forme dotação do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, apro-
vado em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 10 de
Janeiro de 2003, e publicado no apêndice n.º 19 ao Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 28, de 3 de Fevereiro de 2003, suplemento, alte-
rado por deliberação tomada em reunião extraordinária da Assem-
bleia Municipal de 16 de Janeiro de 2004, e publicado no
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1.º suplemento ao apêndice n.º 12 ao Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 25, de 30 de Janeiro de 2004:

Número
Referência de Carreira Categoria

lugares

3/2004 1 Engenheiro agrónomo/ Engenheiro agrónomo/sil-
silvicultor. vicultor de 2.ª classe.

2 � Descrição sumária das funções � as constantes do mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, na respectiva
área.

3 � Vencimento � a remuneração será a resultante do regime
previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e res-
pectivos anexos, sendo de 996,16 euros, índice 310 (321), no pe-
ríodo de estágio (sem prejuízo do direito de opção pela remune-
ração do lugar de origem no caso de candidatos já providos
definitivamente), e de 1241,32 euros, escalão 1/índice 400, aquando
do ingresso na categoria de engenheiro agrónomo/silvicultor de
2.ª classe.

4 � Métodos de selecção a aplicar:
4.1 � Prova teórica escrita de conhecimentos gerais, com carác-

ter eliminatório (considerando-se para tanto as classificações inferi-
ores a 9,5 valores), com a duração de duas horas, com possibilidade
de consulta da legislação indicada, visando avaliar os níveis de co-
nhecimentos académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e
adequados ao exercício das funções.

4.2 � Avaliação curricular � com carácter eliminatório
(considerando-se para tanto as classificações inferiores a 9,5 valo-
res), que visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, sendo
para tal considerados e ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade
de grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida;

Formação profissional, em que se ponderarão as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial as rela-
cionadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração.

4.3 � Entrevista profissional de selecção, em que se avaliará,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

4.4 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se como não aprovados os candidatos que obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores.

4.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião do júri, a qual será facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

4.6 � É dada preferência aos candidatos que, em caso de igualda-
de de classificação, apresentem deficiência com grau de incapacida-
de igual ou superior a 60 %, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

5 � Programa da prova:

Atribuições e competências das autarquias locais � Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime da Realização de Despesas Públicas com Locação e
Aquisição de Bens e Serviços � Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho;

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais � apên-
dice n.º 40 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 2 de
Abril de 2004;

Desenvolvimento de um ou mais temas de interesse para o lu-
gar a prover de entre os propostos pelo júri, com enquadra-
mento na administração pública local.

6 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Julho, Decreto-Lei n.º 404-

-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção conferida pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro.

7 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido pelo
prazo de um ano a contar da data da publicação da lista de classifi-
cação final, sendo que, nos termos da alínea b) do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão, neste prazo, ser
preenchidos os lugares vagos existentes e os que vierem a vagar até
ao termo do prazo de validade.

8 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
9 � Requisitos de admissão ao concurso:
9.1 � Os requisitos gerais constantes no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que são os seguintes:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

9.2 � Requisitos especiais � curso superior que confira o grau de
licenciatura na área de formação adequada ao conteúdo funcional do
lugar a prover � área das Ciências Agrárias.

10 � Forma de ingresso � regime de estágio.
10.1 � O estágio, com carácter probatório, terá a duração de um

ano, findo o qual os estagiários serão ordenados em função da clas-
sificação obtida.

10.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
conforme o candidato já possua ou não nomeação definitiva na fun-
ção pública.

10.3 � A classificação final de estágio resulta da média aritméti-
ca simples dos seguintes factores:

a) Classificação do relatório de estágio;
b) Classificação de serviço no período de estágio;
c) Classificação obtida no conjunto de acções de formação

efectuadas.

10.4 � Os estagiários aprovados com classificação não inferior a
Bom (14 valores) serão providos a título definitivo, de acordo com
o ordenamento referido no n.º 10.1, nos lugares vagos de engenheiro
agrónomo/silvicultor.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra e entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Secção de Expediente e
Arquivo desta Câmara Municipal, sita no Largo de Virgílio Horta,
2714-501 Sintra, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data de emissão do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, morada e
código postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a apre-
ciação do seu mérito ou constituam motivo de preferên-
cia legal;

d) Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dis-
pensada a apresentação imediata de documento
comprovativo.

12 � Com os requerimentos, deverão ser apresentados os seguin-
tes documentos:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso (fotocópia do bilhete de identidade, do-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 12 de Maio de 200410 448

cumento comprovativo do cumprimento do serviço mili-
tar, atestado comprovativo da posse da robustez física e do
perfil psíquico exigidos para o exercício de funções públi-
cas, emitido por médico no exercício da sua profissão, e
certificado do registo criminal);

b) Certificado ou documento comprovativo das habilitações
literárias ou profissionais.

c) Curriculum vitae detalhado, do qual deve constar: iden-
tificação pessoal, habilitações literárias, qualificações
profissionais (formação profissional, estágios praticados
e trabalhos efectuados) e experiência em áreas funcio-
nais específicas, principais actividades desenvolvidas e em
que períodos.

13 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea a) do n.º 12 desde que os candidatos declarem no requerimen-
to de admissão, sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos de admis-
são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 9.1.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão exigíveis dentro do prazo fixado no presente aviso
de abertura determina a exclusão do concurso.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

15 � As listas de candidatos admitidos/excluídos e de classifi-
cação final serão publicitadas nos termos e de acordo com o dis-
posto nos artigos 34.º e 35.º e 38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, sendo afixadas, quando seja caso, no Departamento
de Recursos Humanos, sito na Rua do Dr. Alfredo Costa, 7, 2710-
-524 Sintra.

16 � Constituição do júri:

Presidente � director do Departamento de Ambiente e Inter-
venção Local, engenheiro José Paulino Pacheco Duarte.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Intervenção Local � Zona 2, en-
genheiro João António Almeida Pinto Cardoso, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

Técnico superior de gestão de 1.ª classe � gestão de re-
cursos humanos Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias Sousa.

Vogais suplentes:

Técnico superior de sociologia de 1.ª classe Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.

Técnico superior de direito de 1.ª classe Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

27 de Abril de 2004. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 18-P/2002, de 28 de
Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000140038

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Aviso de nomeação

Para efeito do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 21 de
Abril do corrente ano, foi nomeado para o lugar de técnico superior
de arquitectura de 2.ª classe, após frequência de estágio, o candidato
Luís Filipe de Sousa Guimarães.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

21 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, José Luís Serra.
3000139757

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Alteração ao alvará de licença do loteamento
n.º 366/80, de 23 de Julho de 1980

Discussão pública

O engenheiro técnico Expedito Manuel Carvalho Moreira, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de Valongo:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conju-
gado com o artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, e por força do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, e em conformidade com o despa-
cho datado de 20 de Abril de 2004, está aberto o período de dis-
cussão pública da alteração, requerida por Rancho Folclórico de
Santo André de Sobrado, ao alvará de licença do loteamento
n.º 366/80, em nome de Domingos Ferreira de Sousa Magalhães,
datado de 23 de Julho de 1980, sito no lugar de Baldeirão, apro-
vado por deliberação da Câmara Municipal de 15 de Julho de
1980, e cujo processo se encontra disponível, para consulta, na
Secção de Apoio Administrativo ao Departamento de Serviços de
Urbanismo (SAA/DSUB) desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal, e dentro do prazo da discussão
pública.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 132-VL/
77, incide sobre o lote n.º 23 e consiste no aumento da área bruta de
construção total em 48,50 m2.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso, que
irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regional
e afixado nos lugares de estilo.

22 de Abril de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Expedito
Manuel Carvalho Moreira. 1000255971

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Concurso externo para provimento de 3 a 12 lugares
de auxiliar de serviços gerais

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

No seguimento do aviso de abertura do concurso em epígrafe,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 169, de 24 de Ju-
lho de 2003, e no Jornal de Notícias, n.º 55, de 26 de Julho de
2003:

Decorrido o prazo de audiência dos interessados, conforme o ar-
tigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por notificação
publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 79, de 2 de Abril de
2004, sem que tenha havido pronunciamento por parte dos candi-
datos:

Para os efeitos consignados no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se torna público que a lista
de classificação final homologada dos candidatos graduados no con-
curso externo para provimento de 3 a 12 lugares de auxiliar de ser-
viços gerais, homologada por meu despacho de 23 de Abril de 2004,
encontra-se afixada na Secção de Administração de Pessoal desta
Câmara Municipal.

23 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Defensor Oli-
veira Moura. 1000255993
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Aviso

Concurso externo para provimento de 3 a 14 lugares
de auxiliar administrativo

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

No seguimento do aviso de abertura do concurso em epígrafe,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 169, de 24 de Julho
de 2003, e no Jornal de Notícias, n.º 55, de 26 de Julho de 2003:

Decorrido o prazo de audiência dos interessados, conforme o ar-
tigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por notificação
publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 79, de 2 de Abril
de 2004, sem que tenha havido pronunciamento por parte dos
candidatos:

Para os efeitos consignados no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se torna público que a lista
de classificação final homologada dos candidatos graduados no con-
curso externo para provimento de 3 a 14 lugares de auxiliar admi-
nistrativo, homologada por meu despacho de 23 de Abril de 2004,
encontra-se afixada na Secção de Administração de Pessoal desta
Câmara Municipal.

23 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Defensor Oli-
veira Moura. 1000255994

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e por
despacho da presidente da Câmara datado de 15 de Abril de 2004,
procedeu à nomeação definitiva de Patrícia Carla de Nunes Augusto
Silvério no lugar de técnico superior de 2.ª classe (área ambiente),
do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, escalão 1, índice 400
(1241,32 euros), na sequência de concurso externo de ingresso e fre-
quência de estágio probatório, com início em 11 de Fevereiro de 2003,
cuja acta do júri sobre a classificação final de estágio foi homologa-
da em 17 de Março de 2004.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no pra-
zo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto de Tribunal de Contas.)

15 de Abril de 2004. � A Presidente da Câmara, Maria Irene da
Conceição Barata Joaquim. 3000139787

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e por
despacho da presidente da Câmara datado de 15 de Abril de 2004,
procedeu à nomeação definitiva de Nuno Miguel Alves Cardoso no
lugar de técnico superior de 2.ª classe (área de educação física), do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, escalão 1, índice 400
(1241,32 euros), na sequência de concurso externo de ingresso e fre-
quência de estágio probatório, com início em 11 de Fevereiro de 2003,
cuja acta do júri sobre a classificação final de estágio foi homologa-
da em 17 de Março de 2004.

Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse no pra-
zo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto de Tribunal de Contas.)

15 de Abril de 2004. � A Presidente da Câmara, Maria Irene da
Conceição Barata Joaquim. 3000139912

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Aviso

Discussão pública

Para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, e em conformidade com a deliberação tomada
em reunião da Câmara Municipal de 12 de Abril de 2004, decorrerá

um período de discussão pública, pelo prazo de 20 dias úteis conta-
dos a partir do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário
da República, durante o qual poderão os interessados apresentar
quaisquer reclamações, sugestões ou informações sobre quaisquer
questões que possam ser consideradas no âmbito do loteamento do
prédio sito na Quinta dos Lagares, freguesia e concelho de Vila Flor,
em nome do município de Vila Flor.

Durante o período de discussão pública, o processo pode ser con-
sultado na Divisão Administrativa e Financeira, entre as 9 horas e
as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 horas e 30 mi-
nutos.

As reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimen-
tos devem ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal até ao
último dia do termo do prazo e devem ser entregues na Secretaria da
Câmara Municipal ou enviadas pelo correio, em carta registada, para:
Câmara Municipal de Vila Flor, Avenida do Marechal Carmona, 5360-
-303 Vila Flor.

Não serão consideradas as reclamações, observações, sugestões
ou pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo acima
estabelecido.

19 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Artur Guilher-
me Gonçalves Vaz Pimentel. 1000255978

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso de nomeação n.º 02/04

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de engenheiro civil assessor

Torna-se público que, por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz de 1 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de engenheiro civil as-
sessor Graça Maria Afonso da Costa, única classificada no concurso
supramencionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

8 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000139892

Aviso

Torna-se público que, por despacho de 20 de Janeiro de 2004 do
vereador, com delegação de competências, Dr. Jorge Queiroz, e ao
abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
com a nova redacção do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, foi
autorizada a transferência da auxiliar de serviços gerais Julieta Her-
mínia Ribeiro Magalhães da Junta de Freguesia de Mafamude para
este município.

15 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, por subdelegação de competências, Alexandra Ribeiro
Pinto. 3000139896

JUNTA DE FREGUESIA DE ARAZEDE

Edital

Brasão, bandeira e selo

Aurélio Manuel Mendes Soveral da Rocha, presidente da Junta de
Freguesia de Arazede, do município de Montemor-o-Velho:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Arazede, do município de Montemor-o-Velho, tendo em
conta o parecer emitido em 18 de Março de 2004 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de
Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 26 de Abril de
2004:

Brasão � escudo de azul, uma lira e um ferro de enxada, ambos
de prata, alinhados em faixa; em chefe, encontro de boi, de
prata, animado de vermelho e realçado de negro; em campa-
nha, laranjeira arrancada, de prata, frutada de vermelho. Coroa
mural de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda
a negro: «ARAZEDE».



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 111 � 12 de Maio de 200410 450

Bandeira � esquartelada de branco e azul. Cordão e borlas de
prata e azul. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Arazede � Montemor-o-Velho».

27 de Abril de 2004. � O Presidente da Junta, Aurélio Manuel
Mendes Soveral da Rocha. 3000139710

JUNTA DE FREGUESIA DE BOAVISTA
DOS PINHEIROS

Aviso n.º 02/04

Concursos externos de ingresso

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 do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho, faz-se pú-
blico que, por despacho da freguesia de Boavista dos Pinheiros
datado de 24 de Março de 2004, se encontram abertos, pelo pra-
zo de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, os seguintes
concursos externos de ingresso, pertencentes ao quadro de pesso-
al desta freguesia:

Concurso I � uma vaga de técnico profissional de 2.ª classe
(gestão), posicionado no grupo 1, índice 199, a que corres-
ponde o vencimento ilíquido de 617,56 euros, pertencente à
carreira de pessoal técnico-profissional;

Concurso II � uma vaga na categoria de auxiliar de adminis-
tração, posicionado no escalão 1, índice 128, a que corres-
ponde o vencimento ilíquido de 397,22 euros, pertencente à
carreira de pessoal auxiliar.

2 � Prazo de validade � os concursos são para as vagas postas a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

Quotas de emprego com pessoas com deficiência:

Concursos I e II � aos mesmos é aplicado o estabelecido no
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

3 � Legislação aplicável � aos presentes concursos aplicam-se
as disposições constantes no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional:

Concurso I � acompanhamento da gestão financeira e patri-
monial da freguesia e elaboração da contabilidade orçamen-
tal. Em termos genéricos, o constante no mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;

Concurso II � Despacho n.º 4/88, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, datado de 6 de Abril de 1989.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos lugares
em concurso serão desempenhadas na delegação da freguesia de Boa-
vista dos Pinheiros.

6 � Requisitos de gerais de admissão � só serão admitidos a con-
curso os candidatos que reunirem os requisitos definidos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6.1 � Requisitos especiais:

Concurso I � os candidatos devem estar habilitados com ade-
quado curso tecnológico, curso das escolas profissionais,
curso que confira certificado de qualificação profissional
de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Con-
selho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho, ou curso
equiparado.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

7.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros, Avenida do Campo da
Boa Esperança, Boavista dos Pinheiros, 7630-033 Odemira, dele de-
vendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, morada, código postal, nú-
mero de telefone, filiação, data de nascimento, estado ci-
vil, profissão, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu e o número fiscal de
contribuinte);

b) Categoria a que se candidata, referindo a data e publicação
do respectivo aviso no Diário da República;

c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de
constituírem preferência legal, as quais poderão ser consi-
deradas se devidamente consideradas.

7.2.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia simples do bilhete de identidade e do cartão de
contribuinte fiscal;

b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
c) Outros elementos que o candidato entenda que deva anexar

como relevantes quanto à apreciação do seu mérito;
d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-

missão ao concurso, previstos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae actualizado e detalhado;
f) Declaração, passada pelo serviço de origem, da qual conste,

inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública
(para candidatos vinculados à Administração Pública).

7.2.2 � Serão excluídos os candidatos cujos requerimentos não
sejam acompanhados dos documentos comprovativos dos requisi-
tos já referidos, sendo, no entanto, dispensados os relativos aos
mencionados nas alíneas a), b), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, na sua actual redacção, desde que
o candidato declare, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação em que se encontra relativamente a cada um dos
requisitos.

Assiste ao júri do concurso a faculdade de exigir, em caso de dú-
vida, a apresentação dos documentos comprovativos das declarações
prestadas.

7.2.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são pu-
nidas nos termos da lei.

8 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito nos
termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
consistirá:

Concursos I e II:

Provas de conhecimentos gerais e prova de conhecimen-
tos específicos, de carácter eliminatório de per si, am-
bas revestindo a forma oral e de natureza teórica, que
terão a duração total não superior a quarenta minutos;

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A legislação a consultar para a realização das provas de
conhecimento gerais e prova de conhecimentos específicos é a
seguinte:

Prova de conhecimentos gerais:

1) As competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro);

2) Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro);

3) Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração
Pública (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março);

Prova de conhecimentos específicos � incidirá sobre os con-
teúdos funcionais de cada concurso do presente aviso.
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8.2 � Classificação final � a classificação final será expressa
numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média ponderada de
cada um dos métodos de selecção.

8.2 � As provas de conhecimentos gerais e específicos serão, cada
uma delas, eliminatórias de per si para os candidatos que em cada
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

8.3 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam da acta da reunião do júri do concurso, que será facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

9 � Afixação das listas � as listas de candidaturas admitidas e
excluídas, bem como a lista da classificação final, serão afixadas,
para consulta, na Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros ou
publicadas no Diário da República, conforme o número de candida-
tos.

10 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Concursos I e II:

Presidência � presidente da Assembleia de Freguesia de
Boavista dos Pinheiros, António Maria de Jesus Guer-
reiro.

Vogais efectivos:

Secretário da Junta de Freguesia de Boavista dos Pi-
nheiros, Domingos Assunção Silvestre, e segunda-
-secretária da Assembleia de Freguesia, Maria Emídia
José Gomes da Silva.

Vogais suplentes:

Manuel Maria Marques, tesoureiro da Junta de Fregue-
sia de Boavista dos Pinheiros, que substituirá o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos, e Armindo
Fernando Costa Modesto, vogal da Assembleia de
Freguesia de Boavista dos Pinheiros.

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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

20 de Abril de 2004. � O Presidente da Junta, Horácio de Oli-
veira Gonçalves. 1000255949

JUNTA DE FREGUESIA DE PÊRA DO MOÇO

Edital

Brasão, bandeira e selo

Paulo José Pires Martins, presidente da Junta de Freguesia de Pêra
do Moço, do município de Guarda:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Pêra do Moço, do município de Guarda, tendo em conta
o parecer emitido em 22 de Dezembro de 2003 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decre-
to-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de
Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 17 de Abril de
2004:

Brasão � escudo de azul, anta arqueológica de prata, realçada
de negro, entre seis espigas de centeio de ouro, postas em
pala e dispostas em orla, 3, 2 e 1. Coroa mural de prata de
três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «PÊRA do
MOÇO».

Bandeira � branca. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Pêra do Moço � Guarda».

18 de Abril de 2004. � O Presidente da Junta, Paulo José Pires
Martins. 3000139712

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO
DOS CAVALEIROS

Aviso de nomeação

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por deliberação da
Junta de freguesia de 7 de Abril de 2004, e na sequência do concurso
externo de ingresso, foram nomeados para a categoria de pedreiro
Ricardo Filipe Pereira Lopes.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso do Diário da República.

8 de Abril de 2004. � A Presidente da Junta, Glória Maria Trin-
dade Simões. 1000255137

JUNTA DE FREGUESIA DE SILVES

Aviso

Nomeação provisória

A Junta de Freguesia de Silves, concelho de Silves, torna público que,
em sua reunião de 21 de Abril de 2004, procedeu à nomeação para o
lugar de assistente administrativo de Anabela de Fátima Martins Aze-
vedo.

A candidata nomeada deverá apresentar a aceitação do lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

Mais se torna público que a presente nomeação está isenta do visto
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c) do n.º 3 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pela Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

26 de Abril de 2004. � O Presidente da Junta, Mário José do
Carmo Godinho. 1000255965

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AVEIRO

Aviso n.º 25/RRH/2004

Nomeações

Para os devidos efeitos torna-se público que o conselho de admi-
nistração dos Serviços Municipalizados de Aveiro, na sua reunião de
20 de Abril de 2004, e nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, deliberou
nomear, precedendo os respectivos concursos e nas categorias de-
signadas, os seguintes candidatos:

Pedreiros principais:

Manuel Lopes Pereira da Silva.
Manuel Oliveira Pinto.
Júlio da Silva Gonçalves;

Operadores de estações elevatórias, de tratamento ou de-
puradoras principal:

Francisco Manuel Sacramento Rocha Mano.
José Alcídio Pinheiro Correia.
José Madeira Surrador.
Manuel Madeira Surrador.
José Joaquim Amaral.
Carlos Alberto Ferreira Lopes.
João Manuel Ferreira Lopes.
António José Simões Rosa.
José da Silva Martins.
Victor Manuel Tesouras Borges Mendes.
Manuel António Massa.
António Maurício Marques.
Manuel Dias Caetano.
Miguel Teixeira Ribeiro.
António Rodrigues Silva.
José Marques Andril.
António Manuel Ribeiro de Sousa.
Fernando Alberto Jesus Barbosa.
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António Carlos Pereira de Matos.
Amaro Fernando Jesus Silveira.
José Freitas da Silva.

23 de Abril de 2004. � O Director-Delegado, Alberto Roque
Ferreira Rodrigues. 3000139845

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior (estagiário) da carreira téc-
nica superior.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, em conformi-
dade com a deliberação tomada pelo conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município do
Montijo em reunião ordinária realizada em 7 de Abril de 2004, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico supe-
rior estagiário (área de recursos humanos), da carreira técnica su-
perior, do grupo de pessoal técnico superior, constante no anexo II
ao Regulamento Interno dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento do Município do Montijo, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 124, de 25 de Maio de 1996, com as altera-
ções introduzidas pelo despacho n.º 6316/2003, de 13 de Agosto
de 2003.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 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, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legisla-
ção aplicável.

2.1 � O ingresso nesta carreira fica condicionado à aprovação
em estágio, com carácter probatório, com classificação não inferior
a Bom (14 valores), previsto pela alínea d) do artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração
local com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e regulado pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

2.2 � No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre
qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso, caducan-
do com o preenchimento da mesma.

4 � O conteúdo funcional do lugar a prover consta no Despacho
n.º 42/96, do SEALOT, publicado no Diário da República, n.º 178,
de 2 de Agosto de 1996.

5 � O local de trabalho será na área do município do Montijo.
6 � A remuneração é a correspondente ao escalão 1, índice 315,

da escala salarial do regime geral da função pública, no montante de
977,54 euros, e após o provimento corresponderá ao escalão 1, ín-
dice 400, cujo valor é de 1241,32 euros, da respectiva categoria, e,
bem assim, as demais regalias sociais genericamente vigentes para
os funcionários e agentes da administração local.

7 � Constituem requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Terem nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos por lei especial ou convenção internacional;

b) Terem 18 anos completos;
c) Possuírem as habilitações literárias e ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Terem cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou

interditos para o exercício das funções a que se
candidataram;

f) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
veis ao exercício da função e terem cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

7.2 � Especiais � licenciatura na área de recursos humanos.
8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do conselho de administração dos Ser-

viços Municipalizados de Água e Saneamento do Município do
Montijo, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Recur-
sos Humanos destes Serviços Municipalizados ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, e expedido até ao termo do prazo
fixado no presente aviso, para os Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento do Município do Montijo, Edifício dos Serviços Téc-
nicos, 1.º, Avenida dos Pescadores, 2870-114 Montijo, dele deven-
do constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, código
postal e número de telefone ou telemóvel);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Identificação do concurso, com referência à categoria a que

se candidata, número do aviso e Diário da República onde
o mesmo se encontra publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou que constituam
motivo de preferência legal.

9 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, nos termos do n.º 7 do ar-
tigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, dos seguin-
tes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado;
b) Certificado de habilitações literárias;
c) Cópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte.

10 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos a que se referem as 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, de-
vendo os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um deles.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em casos de dúvida sobre a situação que os candidatos descreveram
nos respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos com-
provativos das declarações.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de avaliação curricular, prova escrita de conhecimen-
tos gerais (eliminatória) e entrevista profissional de selecção, que
serão avaliadas, respectivamente, de 0 a 20 valores.

13.1 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais na área para que o concurso é aberto com base na análise do
respectivo currículo profissional, sendo considerados e ponderados a
habilitação académica, a formação profissional e a experiência pro-
fissional na área requerida.

13.2 � A prova de conhecimentos gerais (PCG), escrita, de ca-
rácter eliminatório, terá a duração de duas horas e incidirá sobre os
seguintes temas:

Código do Procedimento Administrativo;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública;
Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Regime de Carreiras e Categorias da Função Pública;
Autarquias locais � conceitos, órgãos, constituição e composi-

ção, atribuições e competências;
Estrutura orgânica da Câmara Municipal do Montijo;
Regulamento Interno dos Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento do Município do Montijo.

13.3 � Na entrevista profissional de selecção serão factores de
ponderação a facilidade de expressão e de comunicação, a capacida-
de de relacionamento, a motivação e o interesse profissional.

14 � Classificação � a classificação final, expressa na escala de
0 a 20 valores, resulta da média aritmética simples das classificações
obtidas em cada um dos métodos de selecção indicados.

14.1 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas de
selecção indicados serão expressos na escala de 0 a 20 valores, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a fórmula classifica-
tiva, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.
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15 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classifica-
ção final:

15.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados
de acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

15.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessa-
dos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

16 � Em caso de igualdade de classificação, será observado o cri-
tério de desempate referido no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Se ainda subsistir empate após a aplicação do critério aci-
ma referido, preferem os candidatos que obtiverem, por esta ordem,
melhor classificação na prova de conhecimentos, na entrevista pro-
fissional e na avaliação curricular.

18 � O júri do concurso será constituído por:

Presidente � Miguel José Tavares Cardoso, presidente do con-
selho de administração.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Teresa Moraes Sarmento Diniz, directora-de-
legada, que também substitui o presidente nas suas faltas
e impedimentos, e engenheiro Víctor Martins da Silva
Rodrigues, director de Departamento de Água e Sanea-
mento.

Vogais suplentes:

Dr.ª Dora Isabel Gouveia Canelas, técnica superior de
2.ª classe, e Dr.ª Dora Fernanda Quaresma Trindade, téc-
nica superior de 2.ª classe.

19 � O provimento do lugar fica dependente da prévia aprova-
ção em estágio, a realizar durante um ano, com classificação não
inferior a Bom (14 valores), e de acordo com o ordenamento na
correspondente lista de classificação final, nos termos do disposto
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

20 � O estágio tem carácter probatório, com a duração de um
ano, devendo integrar a frequência de cursos de formação directa-
mente relacionados com as funções a exercer.

21 � A frequência do estágio será feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vincu-
lados à função pública, e em regime de comissão de serviço ex-
traordinária, nos restantes casos, de acordo com os Decretos-Leis
n.os 265/88, de 28 de Julho, e 427/89, de 7 de Dezembro, arti-
gos 5.º, n.º 1, alínea d), 15.º, n.º 2, alínea c), e 24.º, n.º 1, respec-
tivamente.

22 � A avaliação e classificação final do estágio traduzir-se-á na
escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética feita com
base em:

a) A avaliação do estágio terá em atenção o relatório do es-
tágio a apresentar pelo estagiário, a classificação de servi-
ço relativa àquele período e os cursos de formação profis-
sional que eventualmente venham a ter lugar no decurso do
estágio;

b) Na avaliação do relatório serão considerados como parâ-
metro de ponderação obrigatória a estruturação, as carac-
terísticas relevantes do trabalho exercido pelo estagiário, a
profundidade da análise e a capacidade de síntese;

c) A classificação de serviço será atribuída com observância
das regras previstas no Regulamento da Classificação de
Serviço na Função Pública (Decreto Regulamentar n.º 44-
-B/83, de 1 de Junho), ressalvada a adaptação do número
seguinte;

d) O preenchimento da ficha de notação pelo estagiário deve-
rá ter lugar nos cinco dias úteis subsequentes ao termo do
estágio, seguindo-se, sucessivamente, todos os demais pra-
zos;

e) A avaliação e classificação final competem ao júri de está-
gio, que terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Teresa Moraes Sarmento Diniz, direc-
tora-delegada.

Vogais efectivos:

Engenheiro Víctor Rodrigues, director de departamen-
to, que também substitui a presidente nas suas fal-
tas e impedimentos, e Dr.ª Dora Isabel Gouveia
Canelas, técnica superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr.ª Dora Fernanda Quaresma Trindade, técnica su-
perior de 2.ª classe, e Maria Elisabete da Silva, téc-
nica superior de 1.ª classe.

23 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/200,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento 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, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

ANEXO

Programa de provas de conhecimentos

a) Prova de conhecimentos gerais:

Direitos e deveres da função pública e deontologia do serviço
público;

Regime de Férias, Faltas e Licenças da Função pública;
Regime de Carreiras e Categorias da Função Pública;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública;
Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos

do Município e das Freguesias;
Quadro de Transferências de Atribuições e Competências para

as Autarquias Locais;
Regulamento Orgânico da Câmara Municipal do Montijo e dos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.

Bibliografia:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo

Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro, e pelo Decreto-
-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei

n.º 44/99, de 11 de Junho;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com as alterações introduções pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e republicadas em
anexo ao mesmo;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicado pela Lei

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Regulamento Interno dos Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento do Montijo, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 124, de 28 de Maio de 1996;

Estrutura orgânica da Câmara Municipal do Montijo � Regula-
mento Interno dos Serviços Municipais.

7 de Abril de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Miguel José Tavares Cardoso. 3000139927

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Torna-se público que, por deliberação do conselho de administra-
ção em sua reunião de 31 de Março de 2004, foi deferido o pedido
de desvinculação do quadro do pessoal do funcionário Domingos Júlio
de Faria Fernandes, motorista de pesados.

15 de Abril de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Maria Costa. 1000256078
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Aviso

Torna-se público que, por deliberação do conselho de adminis-
tração em sua reunião de 31 de Março de 2004, e na sequência de
concurso interno de acesso limitado, se procedeu à seguinte no-
meação:

António Maria Almeida Lisboa � no lugar vago de técnico su-
perior de 1.ª classe (engenheiro biológico), do grupo de pes-
soal técnico superior.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, a aceitação deverá ter lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República.

20 de Abril de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Maria Costa. 1000255972

Aviso

Torna-se público que, por delegação de competências do presi-
dente do conselho de administração em 6 de Abril de 2004, e na
sequência do concurso externo de ingresso, foi feita a seguinte no-
meação:

Joaquim Dias Branco � nomeado na categoria de operário qua-
lificado (canalizador).

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, a aceitação do lugar deverá ter lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

(Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Abril de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Maria Costa. 1000255973

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso rectificativo

Para efeitos de rectificação do aviso publicado no dia 21 de
Novembro de 2003, torna-se público que onde se lê «[...] com
efeitos para todos os nomeados a partir de 1 de Outubro de 2003.»
deve ler-se «[...] com efeitos, para os nomeados em comissão de
serviço por um ano a partir de 1 de Outubro, e para as nomea-
das em regime substituição por seis meses a partir de 8 de Outu-
bro.»

23 de Abril de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000139856

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso

Rectificação

Torna-se público que o aviso n.º 4/2004, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 94, de 21 de Abril de 2004, foi publicado
com inexactidão.

Assim, onde se lê «no cargo de director de chefe de divisão» de-
verá ler-se «no cargo de chefe de divisão».

E o aviso n.º 5/2004, publicado no mesmo Diário da República,
foi publicado com inexactidão.

Assim, onde se lê «Carlos Jorge Manuel Godinho Maurício, no
cargo de director de chefe de divisão» deverá ler-se «Jorge Manuel
Godinho Maurício, no cargo de chefe de divisão».

22 de Abril de 2004. � O Director-Delegado, Leopoldo Soares
Santos. 1000255608
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

ANESFE � OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Sede social: Avenida da Igreja, 25-C, freguesia de São João
de Brito, concelho de Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 69 348.

Pessoa colectiva n.º 502031026.

Assembleia geral extraordinária

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 100.º, n.o 2,  do
Código das Sociedades Comerciais, convocam-se os sócios da socieda-
de por quotas denominada ANESFE � Ourivesaria e Relojoaria, L.da,
pessoa colectiva n.º 502031026, com sede na Avenida da Igreja, 25-
-C, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa, com o capital
social de € 5000, integralmente realizado em dinheiro e no patrimó-
nio da sociedade, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 69 348, para se reunirem em assembleia geral
extraordinária, na sede social, no dia 30 de Junho de 2004, pelas
15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Discussão e aprovação do projecto de fusão, por
incorporação desta sociedade na sociedade por quotas deno-
minada Lúcio Costa, L.da, com sede na Rua da Amoreira, Vi-
venda Costa, Fetais, freguesia de Camarate, concelho de Lou-
res, pessoa colectiva n.º 503671770, com o capital social de
€ 5000 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Loures sob o n.º 12 987.

Mais se dá notícia, em cumprimento do disposto no n.º 4 do mes-
mo artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, de que foi efec-
tuado o registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa de
um projecto de fusão em que esta sociedade é interveniente, encon-
trando-se este e a documentação identificada no artigo 101.º do refe-
rido diploma legal à disposição dos sócios e dos credores, na sede social,
no horário de expediente.

3 de Maio de 2004. � A Gerência, Lúcio Lourenço Marques da
Costa. 3000140269

ARTSECRETS � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Sede social: Rua de Brito Capelo, 223, 4.º, sala 25,
4450-073 Matosinhos

Capital social: € 262 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 13 165, de 13 de Junho de 2000.

Contribuinte n.º 505016125.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 3 do artigo 248.º do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se todos os accionistas da sociedade
ARTSECRETS � Tecnologias de Informação, S. A., pessoa colecti-
va n.º 505016125, inscrita na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o n.º 13 165, de 13 de Junho de 2000, com o capital
social de € 262 500, com sede social na Rua de Brito Capelo, 223,
4.º, sala 25, 4450-073 Matosinhos, para se reunirem na sua sede so-
cial, no dia 24 de Maio de 2004, pelas 10 horas, em assembleia geral
convocada para o efeito, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a eleição dos membros do conse-
lho de administração, da mesa da assembleia geral, do fiscal
único e do conselho de remunerações para o biénio de 2004-
-2005.

Se à hora marcada não comparecer o número de accionistas sufi-
cientes para se obter quórum, é convocada, desde já, nova assembleia,
a reunir no mesmo local, meia hora depois, para o mesmo efeito.

3 de Maio de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Mónica Cristina Lopes Freitas. 3000140108

ARTSECRETS � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Sede social: Rua de Brito Capelo, 223, 4.º, sala 25,
4450-073 Matosinhos

Capital social: € 262 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 13 165, de 13 de Junho de 2000.

Contribuinte n.º 505016125.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 3 do artigo 248.º do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se todos os accionistas da sociedade
ARTSECRETS � Tecnologias de Informação, S. A., pessoa colecti-
va n.º 505016125, inscrita na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o n.º 13 165, de 13 de Junho de 2000, com o capital
social de € 262 500, com sede social na Rua de Brito Capelo, 223,
4.º, sala 25, 4450-073 Matosinhos, para se reunirem na sua sede so-
cial, no dia 24 de Maio de 2004, pelas 9 horas, em assembleia geral
convocada para o efeito, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discussão e deliberação sobre as contas relativas ao exercí-
cio de 2003;

2) Discussão e deliberação sobre a aplicação dos resultados;
3) Discussão e deliberação sobre o relatório de gestão, a acção

do órgão de administração e sobre a acção do órgão de fis-
calização.

Se à hora marcada não comparecer o número de accionistas sufi-
cientes para se obter quórum, é convocada, desde já, nova assembleia,
a reunir no mesmo local, meia hora depois, para o mesmo efeito.

3 de Maio de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Mónica Cristina Lopes Freitas. 3000140109

FERNANDES, CÚCIO & RESENDE, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoca-se a assembleia geral ordinária da Fernandes,
Cúcio & Resende, S. A., pessoa colectiva n.º 500535965, com o ca-
pital social de € 95 000, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial da Amadora sob o n.º 12 935, para reunir na sua sede social,
sita em Alfragide, na Avenida da Quinta Grande, 28, 1.º, C, no dia 16
de Junho de 2004, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2000;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Deliberação sobre o relatório de gestão e as contas do exer-

cício de 2001;
4.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
5.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-

cio de 2002;
6.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
7.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-

cio de 2003;
8.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
9.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
10.º Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio de 2004-

-2006.

A cada 100 acções corresponde um voto, tendo direito a tomar
parte na assembleia todos os accionistas com direito a voto, possuidores
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de acções, que, até oito dias antes da realização da assembleia, as te-
nham averbadas em seu nome no livro de registo de acções da soci-
edade ou depositadas nos cofres da sociedade ou em instituições de
crédito.

Os accionistas possuidores de um número de acções inferior a 100
poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se
representar por qualquer dos agrupados, o que por meio de carta de-
verá ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral.

O texto integral dos documentos e propostas a submeter à
assembleia geral encontra-se à disposição dos Srs. Accionistas na sede
da sociedade durante o horário de expediente.

3 de Maio de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carlos Fernandes de Carvalho Seixas. 3000140323

LÚCIO & COSTA, L.DA

Sede social: Rua da Amoreira, Vivenda Costa, Fetais, freguesia
de Camarate, concelho de Loures

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 12 978.

Pessoa colectiva n.º 503671770.

Assembleia geral extraordinária

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 100.º, n.º 2, do
Código das Sociedades Comerciais, convocam-se os sócios da socieda-
de por quotas denominada Lúcio & Costa, L.da, pessoa colectiva n.º
503671770, com sede na Rua da Amoreira, Vivenda Costa, Fetais,
freguesia de Camarate, concelho de Loures, com o capital social de
€ 5000, integralmente realizado em dinheiro e no património da
sociedade, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Loures sob o n.º 12 978, para se reunirem em assembleia geral ex-
traordinária, na sede social, no dia 30 de Junho de 2004, pelas 15
horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Discussão e aprovação do projecto de fusão, por
incorporação nesta sociedade da sociedade por quotas deno-
minada ANESFE �Ourivesaria e Relojoaria, L.da, com sede
na Avenida da Igreja, 25-C, freguesia de São João de Brito,
concelho de Lisboa, pessoa colectiva n.º 502031026, com o
capital social de € 5000 e matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 69 348.

Mais se dá notícia, em cumprimento do disposto no n.º 4 do mes-
mo artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, de que foi efec-
tuado o registo na Conservatória do Registo Comercial de Loures de
um projecto de fusão em que esta sociedade é interveniente, encon-
trando-se este e a documentação identificada no artigo 101.º do refe-
rido diploma legal à disposição dos sócios e dos credores, na sede social,
no horário de expediente.

3 de Maio de 2004. � A Gerência, Lúcio Lourenço Marques da
Costa. 3000140270

MARIPARQUE � DIVERSÕES E TURISMO, S. A.

Sede social: Avenida Marginal, Praia da Vieira de Leiria,
concelho da Marinha Grande

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande
sob o n.º 983.

Pessoa colectiva n.º 502559748.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco, nos termos da lei e do contrato social, a assembleia ge-
ral de accionistas, para reunirem em assembleia geral, na sede social,
no Complexo Mariparque, na Avenida Marginal, Praia da Vieira,
Marinha Grande, no próximo dia 31 de Maio, pelas 15 horas, com a
seguinte ordem do dia:

Ponto único. Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório do
conselho de administração, balanço e contas e apreciar a ac-
tividade da administração e fiscalização da sociedade, quanto
ao exercício de 2003.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tenham
averbada pelo menos uma acção em seu nome, nos registos da so-
ciedade, em depósito nesta ou em estabelecimento bancário,
comprovadamente, nos cinco dias que imediatamente precedam a
realização da mesma.

Todas as informações e análise de documentação, bem como os
correspondentes lançamentos, podem ser obtidas e lidas, dentro do
horário normal, em dias úteis, no escritório da sede social, com aviso
prévio para o efeito por parte do interessado e, subsistindo eventuais
dúvidas podem sê-lo nos escritórios da SOPROCONTA, na Rua de
Francisco Sá Carneiro, 261, lote 53, 2.º, F, em Leiria (com Sr.a Maria
Caeiro, telefone/fax 244835969).

29 de Abril de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Paula Alexandra Ferreira Ambrósio Vasconcelos. 1000256114

MIRANDINVEST � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Rua da Coutada, Miranda do Corvo

Capital social: € 480 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Miranda do
Corvo sob o n .º 111.

Contribuinte n.º 502113804.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral da
sociedade anónima MIRANDINVEST � Empreendimentos Imobili-
ários e Turísticos, S. A., com o capital social de € 480 000, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo
sob o n.º 111, para se reunir em sessão geral na sede, Rua da Coutada,
Miranda do Corvo, no dia 18 de Junho de 2004, pelas 18 horas, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício 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 Eleição dos corpos sociais para o próximo biénio;
5.º Deliberar sobre as remunerações dos órgãos sociais para o

ano de 2004.

A assembleia será constituída pelos accionistas ou seus represen-
tantes nos termos estatutários que, com a antecedência mínima de 10
dias sobre a data da reunião, possuam 10 ou mais acções em seu nome
averbadas no livro de registo de acções da sociedade, ou, tratando-se
de acções ao portador não registadas o seu depósito numa instituição
de crédito seja comunicado à sociedade.

Se esta assembleia não puder funcionar à hora marcada por falta de
accionistas que, por si ou por representação não representem um terço
do capital social, fica desde já convocada para funcionar uma hora
depois, no mesmo local, funcionando então seja qual for o número de
accionistas presentes ou representados.

27 de Abril de 2004. � O Presidente da Mesa, João Fernando
Rodrigues Amaro da Luz. 3000140089

AVISOS

ANESFE � OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Sede social: Avenida da Igreja, 25-C, freguesia de São João
de Brito, concelho de Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 69 348.

Pessoa colectiva n.º 502031026.

Aviso

Nos termos e para os efeitos das disposições do artigo 100.º, n.os 3
e 4, do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os sócios e cre-
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dores da sociedade de que foi efectuado o registo na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa de um projecto de fusão em que esta
sociedade é interveniente, encontrando-se este e a documentação
identificada no artigo 101.º do referido diploma legal à disposição dos
mesmos, na sede social, no horário de expediente.

A assembleia geral de sócios realizar-se-á no dia 30 de Junho de
2004, pelas 15 horas.

3 de Maio de 2004. � Pela Gerência, Lúcio Lourenço Marques
Costa. 3000140275

ICI � COMPANHIA DE SEGUROS DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 53, Lisboa

Capital social: € 7 500 000, representado por 1 500 000 acções
de valor nominal de € 5 cada

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 10 310.

Pessoa colectiva n.º 503494860.

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, torna-se público que, em assembleias gerais que ti-
veram lugar nesta data, a accionista única das sociedades participan-
tes aprovou o projecto de fusão por incorporação da
ICI � Companhia de Seguros de Comércio e Indústria, S. A., na soci-
edade Império Bonança � Companhia de Seguros, S. A.

Mais se informa que, nos 30 dias seguintes ao da publicação deste
anúncio, os credores das sociedades participantes cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação podem deduzir oposição judicial à fusão,
com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos
seus direitos.

3 de Maio de 2004. � Pela ICI � Companhia de Seguros de Co-
mércio e Indústria, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) 3000140291

IMPÉRIO BONANÇA � COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 53, Lisboa

Capital social: € 160 000 000, representado por 32 000 000 acções
de valor nominal de € 5 cada

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1609.

Pessoa colectiva n.º 500069468.

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, torna-se público que, em assembleias gerais que ti-
veram lugar nesta data, a accionista única das sociedades participan-
tes aprovou o projecto de fusão por incorporação da sociedade
ICI � Companhia de Seguros de Comércio e Indústria, S. A., na Im-
pério Bonança � Companhia de Seguros, S. A.

Mais se informa que, nos 30 dias seguintes ao da publicação deste
anúncio, os credores das sociedades participantes cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação podem deduzir oposição judicial à fusão,
com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos
seus direitos.

3 de Maio de 2004. � Pela Império Bonança � Companhia de
Seguros, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) 3000140292

LÚCIO & COSTA, L.DA

Sede social: Rua da Amoreira, Vivenda Costa, Fetais, freguesia
de Camarate, concelho de Loures

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 12 978.

Pessoa colectiva n.º 503671770.

Aviso

Nos termos e para os efeitos das disposições do artigo 100.º, n.os 3
e 4, do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os sócios e cre-

dores da sociedade de que foi efectuado o registo na Conservatória do
Registo Comercial de Loures de um projecto de fusão em que esta
sociedade é interveniente, encontrando-se este e a documentação
identificada no artigo 101.º do referido diploma legal à disposição dos
mesmos, na sede social, no horário de expediente.

A assembleia geral de sócios realizar-se-á no dia 30 de Junho de
2004, pelas quinze horas.

3 de Maio de 2004. � Pela Gerência, Lúcio Lourenço Marques
Costa. 3000140274

OCIDENTAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 53, Lisboa

Capital social: € 12 500 000, representado por 2 500 000 acções
de valor nominal de € 5 cada

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 65 817.

Pessoa colectiva n.º 501836918.

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, torna-se público que, em assembleias gerais que ti-
veram lugar nesta data, a accionista única das sociedades participan-
tes aprovou o projecto de fusão por incorporação da sociedade Seguro
Directo Gere � Companhia de Seguros na Ocidental � Companhia
Portuguesa de Seguros, S. A.

Mais se informa que, nos 30 dias seguintes ao da publicação deste
anúncio, os credores das sociedades participantes cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação podem deduzir oposição judicial à fusão,
com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos
seus direitos.

3 de Maio de 2004. � Pela Ocidental � Companhia Portuguesa
de Seguros, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) 3000140290

SEGURO DIRECTO GERE � COMPANHIA
DE SEGUROS, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 53, Lisboa

Capital social: € 10 750 000, representado por 2 150 000 acções
de valor nominal de € 5 cada

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7091.

Pessoa colectiva n.º 503744999.

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, torna-se público que, em assembleias gerais que ti-
veram lugar nesta data, a accionista única das sociedades participan-
tes aprovou o projecto de fusão por incorporação da Seguro Directo
Gere � Companhia de Seguros na sociedade Ocidental � Companhia
Portuguesa de Seguros, S. A.

Mais se informa que, nos 30 dias seguintes ao da publicação deste
anúncio, os credores das sociedades participantes cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação podem deduzir oposição judicial à fusão,
com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos
seus direitos.

3 de Maio de 2004. � Pela Seguro Directo Gere � Companhia de
Seguros, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) 3000140289

XECOMPEX � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 106,
1.º, 1050-019 Lisboa

Capital social: € 400 000, dividido em acções
do valor nominal € 5

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1309.

Pessoa colectiva n.º 502283513.
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Aviso

Dividendos do exercício de 2003

Avisam-se os Srs. Accionistas de que se encontra a pagamento na
sede da sociedade a partir do próximo dia 31 de Maio de 2004 o di-
videndo respeitante ao exercício de 2003, que é o seguinte, por ac-
ção:

Ilíquido � 0,3189 3;
IRS/IRC (15%) � 0,047 84;
Dividendo líquido � 0,271 09.

Os Srs. Accionistas que estejam isentos ou dispensados de retenção
na fonte de IRS/IRC deverão, até ao dia do início do pagamento dos
dividendos, fazer a competente prova perante a sociedade.

28 de Abril de 2004. � O Conselho de Administração: (Assinatu-
ras ilegíveis.) 3000140301

ASSOCIAÇÕES

Certifico que, por escritura outorgada neste Cartório no dia 18 de
Novembro de 1997, a fls. 8 e seguinte do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 6-D, foi constituída uma associação com a denomina-
ção «Associação dos Amigos de Sanfins», com sede em Sanfins do
Douro, Alijó, que tem por fim a angariação de fundos que permitam
a colaboração efectiva com as instituições e grupos recreativos e
culturais de Sanfins do Douro, contribuindo os seus associados para o
património social através de jóia de admissão e quotas, e funcionando
com uma direcção com cinco elementos e um concelho fiscal com
três.

Está conforme.

Cartório Notarial de Alijó, 18 de Novembro de 1997. � O Notá-
rio, Evangelino dos Santos Pedroso de Carvalho. 3000140201
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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
ODIVELAS

ANTÓNIO LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 030;
identificação de pessoa colectiva n.º P974001139; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20031007.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato com aumento de capital de 400 000$
para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.

Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000255292

VILA FRANCA DE XIRA

JOAQUIM CORDEIRO DE BARROS & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1318/840112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000290310

PORTALEGRE
AVIS

CENTRO HÍPICO HERDADE DA CORTESIA
SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE CENTROS HÍPICOS, S. A.

Sede: Zona Industrial, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 90; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503928070; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 3/20040408.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

13 de Abril de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do Con-
servador, Simão Rebocho Velez. 2001487460

PAPELACO TURISMO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Zona Industrial, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 84; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503689670; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 2/20040408.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

13 de Abril de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do Con-
servador, Simão Rebocho Velez. 2001487452

MONFORTE

ALENTOURO � PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Herdades das Janelas, apartado 14,
freguesia e concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 640/
10427; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040330.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

13 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 2001718500

PORTO
BAIÃO

FRUTAS VIOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 572/
040407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040407.

Certifico que:
1) Carlos Manuel Gomes da Silva Pereira, casado com Maria Ce-

leste da Conceição Pereira, na comunhão de adquiridos;
2) Maria Celeste da Conceição Pereira, casada com Carlos Manuel

Gomes da Silva Pereira, na comunhão de adquiridos; e
3) Isidro Manuel Carvalho Pereira, solteiro, maior, constituíram a

sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Frutas Violas, L.da e tem a sua
sede no lugar de Eidinhos, freguesia de Loivos da Ribeira, concelho de
Baião e durará por tempo indeterminado, a partir desta data.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, podem ser cria-
das sucursais, agências, filiais e outras formas de representação social,
quando e onde for considerado necessário ou conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho e grosso de frutas,
produtos hortícolas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5010 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor no-
minal de 1670 euros cada, pertencentes aos sócios, Carlos Manuel Gomes
da Silva Pereira, Maria Celeste da Conceição Pereira e Isidro Manuel Car-
valho Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dela, activa e passivamente, ficará a
cargo dos sócios, Carlos Manuel Gomes da Silva Pereira, Maria Celes-
te da Conceição Pereira e Isidro Manuel Carvalho Pereira, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade, judicial e extrajudicialmente em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios,
ficando desde já autorizadas as divisões necessárias para esse efeito,
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mas a cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimen-
to da sociedade, tendo, neste caso, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar, direito de preferência.

2 � No caso de ser usado o direito de preferência, o preço da cessão
será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime da assembleia geral poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao montante global de
50 100 euros, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

Conferi. Está conforme.

13 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006154273

TRANSPORTES CENTRAIS BAIONENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 68/880704;
identificação de pessoa colectiva n.º 502002433; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 3/040407.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 7 foi registada a designação de gerente.
Gerente designado: Jorge Veríssimo da Rocha Pereira da Silva, ca-

sado.
Data da deliberação: 29 de Março de 2004.

Conferi. Está conforme.

13 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006154265

GONDOMAR

RESTROSINHA � INDÚSTRIAS HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8886/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 504009028; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20040331.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Março de 2004.

Está conforme.

1 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576022

PRATO QUENTE AREOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 645/
880114; identificação de pessoa colectiva n.º 501919864; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20040331.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2004.

Está conforme.

1 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004418591

FERNANDO VIEIRA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 536/
20010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505682664;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040331.

Certifico que Maria de Fátima Braga dos Santos Iascasas cessou
funções de gerente, em 2 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

1 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576014

ALBERTO COUTO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 818/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501967362; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 5/20040330.

Certifico que Rui Manuel Gomes da Costa cessou funções de geren-
te, em 19 de Agosto de 2003, por renúncia.

Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2004605081

TÁXIS RAÚL & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 788/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504777386;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040330.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua da Cavada Nova, 283,1.º, Rio Tinto, Gondomar.

Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2004604867

MÁRIO & CARLOS LOURENÇO
REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 610/
040331; identificação de pessoa colectiva n.º 506607437; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040331.

Certifico que entre Domingos Mário da Silva Lourenço e Abílio
Carlos da Silva Lourenço foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mário & Carlos Lourenço � Repre-
sentações Gráficas, L.da com sede na Rua de Pevidal, 922, da fregue-
sia de São Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
produtos gráficos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
que pertencem uma a cada um dos sócios Domingos Mário da Silva
Lourenço e Abílio Carlos da Silva Lourenço.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos os gerentes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para
estranhos, depende do consentimento da sociedade à qual fica reserva-
do o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

1 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2002878323

PELES GUEDES & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 128/
20010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505344122;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040331.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua de São Jorge, 420, Zebreiros, Foz do Sousa, Gondomar.

Está conforme.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576030

MANUEL FIOLHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 087/
010124; identificação de pessoa colectiva n.º 504318217; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20031229.

Certifico que foi alterado o corpo do artigo 5.º e seu parágrafo pri-
meiro, da sociedade em epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sen-
do sempre obrigatória a assinatura do gerente Manuel Rodrigues da
Silva Fiolhais.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002859760

HIDROSANTOS � COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 737/
000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504892843;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/040405.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º, da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio José António
dos Santos Martins, já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.

Certifico ainda que Joaquim Amadeu dos Santos Cabral cessou fun-
ções de gerente em 27 de Novembro de 2003, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004576049

MÓVEIS V. C., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 613/
040402; identificação de pessoa colectiva n.º P506926478; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Móveis V. C., Unipessoal, L.da, com
sede na Rua da Manga, 67, ao lugar de Ferreirinha, da freguesia de
Foz do Sousa, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fabricação e comércio por grosso e a
retalho de móveis, artigos de mobiliário e de outros artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e está
representado por uma única quota de valor nominal de 5000 euros,
que pertence ao único sócio Vítor Emanuel de Castro Correia.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio Vítor Emanuel de
Castro Correia, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade fica vinculada com a intervenção de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002878439

CRUZ DE SANTO ANDRÉ � PRODUTOS ALIMENTARES
REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 614/
040405; identificação de pessoa colectiva n.º P506769283; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040405.

Certifico que entre João José Araújo Riem, Serafim Augusto Freitas
Riem e Maria Emília Leite de Araújo foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Cruz de Santo André � Produ-
tos Alimentares Regionais, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Barreirinho, 105, freguesia de
Fânzeres, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de produtos ali-
mentares, bebidas e tabaco.
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ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e está dividido em três quotas, uma do valor no-
minal de 4000 euros pertencente ao sócio João José Araújo Riem, e
duas do valor nominal de 500 euros, cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Serafim Augusto Freitas Riem e Maria Emília Leite
de Araújo.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, mediante deliberação tomada por unanimidade de votos represen-
tativos de todo o capital social e na proporção das quotas, até ao
montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada noutras sociedades, ainda que com objecto diferente
do seu, em sociedade reguladas por leis especiais e agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisões de quotas são livres entre sócios, e, quando a
favor de estranhos, carecem de consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004595566

VITALMÉDICA � EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4651/
940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503222011; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20040405.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, de
5000 euros para 10 000 euros e foram alterados os artigos 2.º e 3.º
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social é a reparação e venda de equipamentos médico-
cirúrgico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3400 euros, pertencente ao sócio Vitalino de Sousa Figueiredo e duas
do valor nominal de 3300 euros, cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Margarida Maria Ferreira dos Santos Figueiredo e Ar-
mando Teixeira Ribeiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2000010725

VITALMÉDICA � EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4651/
940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503222011;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 5 e 6/20040405.

Certifico que Vitalino de Sousa Figueiredo e Margarida Maria Ferreira
dos Santos Figueiredo cessaram funções de gerentes por renúncia da-
tada de 17 de Dezembro de 2003 e foram designados gerentes Vitalino

de Sousa Figueiredo e Margarida Maria Ferreira dos Santos Figueiredo
por deliberação de 20 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2000010733

CASA VIEIRA � INDÚSTRIA DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2303/
920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502793937; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040406.

Certifico que Conceição Ferreira Martins Delindro cessou funções
de gerente, em 31 de Dezembro de 2002, por óbito.

Está conforme.

7 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004602015

CARPINTARIA CALAFATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 596/
20000217; identificação de pessoa colectiva n.º 504756079; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/040406.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Março de 2004.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576758

DOCENS � SOCIEDADE DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 15 906/
640601; identificação de pessoa colectiva n.º 500538301; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 4/20040406.

Certifico que foi designado gerente, Orlando Manuel Lourenço
Morais, casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

7 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576731

DUQUESCASH � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS PARA O LAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 259/980813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504255150; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 3/20040406.

Certifico que, foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais, para o triénio de 2004/2006.

Administrador único: Fernando Rebelo da Cunha, divorciado.
Fiscal único: Cláudia Maria Teixeira Pinto Gomes Neto, solteira,

maior, revisor oficial de contas; suplente: José Alberto Gomes Neto,
casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 2 de Março de 2004.

Está conforme.

7 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576723

CAFETARIA ELCOPOS � RAQUEL & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 581/981102; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504297201; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
040407.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Março de 2004.

Está conforme.

8 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004604590

MANUEL CARNEIRO & ORLANDA SUZANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 43 832/870519; identificação de pessoa colectiva
n.º 501826386; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
040407.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Março de 2004.

Está conforme.

8 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004604603

MARIA DO CÉU & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3095/
930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502957018; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040408.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º, da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais bens e valores constantes da escrita social é de
19 951,92 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 9975,96 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004602031

DR. RUI BASTOS � FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 616/040408; identificação de pessoa colectiva
n.º P506938395 inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
040408.

Certifico que entre Rui Filipe Aguiar Soares Bastos e Mónica Ferreira
de Sousa Bastos foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dr. Rui Bastos � Fisioterapia, L.da tem
a sua sede na Rua de Medancelhe, 694, 4-A, da freguesia de Rio Tin-
to, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a fisioterapia, medicina física e
reabilitação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas de 2500 euros, cada que
pertencem uma a cada um dos sócios Rui Filipe Aguiar Soares Bastos
e Mónica Ferreira de Sousa Bastos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
tomada em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

1 � A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contra-
tos, com assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.

2 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores, para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, dando tais
poderes através de procuração.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse,
quaisquer imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir ou vender viaturas automóveis, bem como assinar con-
tratos de locação financeira mobiliários ou imobiliários.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios, mas
quando feita a favor de estranhos, depende do consentimento da so-
ciedade, gozando os sócios, em primeiro lugar e a sociedade em se-
gundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o representante
legal do interdito, ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se farão
representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas e bens,
se por partilha do respectivo património, a quota não for adjudicada
no todo ou em parte, ao respectivo titular.

ARTIGO 9.º

Os sócios ficam desde já autorizados, a fazer prestações suplemen-
tares de capital, até cinco vezes o capital social.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, serão convocadas por carta registada aos
sócios, endereçada com antecedência mínima de 15 dias, salvo nos
casos em que a lei exija outras formalidades.

Está conforme.

12 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576782

RECUPORTO � RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 617/040408; identificação de pessoa colectiva
n.º P506808351; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
040408.
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Certifico que David Jorge Almeida Alves constituí a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RECUPORTO � Recuperação de Edi-
fícios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do 25 de Abril, 299,
loja U, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou delegações.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto tratamento de fachadas de edifícios,
reabilitação de telhados, outras obras especializadas de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e pertence na totalidade ao único sócio David Jorge
Almeida Alves.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá realizar prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, remunera-
dos ou não, conforme for decidido pelo sócio único, no momento em
que proceder à respectiva nomeação.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único David Jorge
Almeida Alves.

3 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de qualquer geren-
te ou de um procurador com poderes especiais para determinadas
categorias de actos ou contratos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ou agrupamentos complementares de empresas, mesmo com ob-
jecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
nos termos do disposto no artigo 270.º F, do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme.

12 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004576790

MORGADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 23 026/
770803; identificação de pessoa colectiva n.º 500682461; inscrição
n.º 24; número e data da apresentação: 5/20040408.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º, da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros, divi-
dido em cinco quotas, duas no valor nominal de 200 000 euros cada
uma, pertencentes ao sócio Carlos Alberto de Figueiredo Morgado,
uma quota no valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio
Vasco de Figueiredo Morgado, e duas quotas no valor nominal de
25 000 euros cada uma, pertencente à própria sociedade.

§ único. Os suprimentos à sociedade serão feitos pelos sócios nas
condições que acordarem em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2004602040

A PEANHA � COMÉRCIO DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 615/
040406; identificação de pessoa colectiva n.º P506915433 inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/040406.

Certifico que entre Acácio José Pereira Brandão e José Fernando
da Silva Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A PEANHA � Comércio de
Antiguidades, L.da, com sede na Avenida do Clube de Caçadores, 9241,
freguesia de Foz do Sousa, concelho de Gondomar.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de antiguidades, mobiliário,
artigos de decoração e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberada em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

12 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004602023

TALHO MEIRELES, SILVA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 611/
040331; identificação de pessoa colectiva n.º 506883647; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040331.

Certifico que entre Artur Abílio Mota da Silva, José Silvestre Mota
da Silva, Mário Meireles da Silva, Manuel Bernardino de Azevedo e
Silva e António Manuel Silva Correia foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Talho Meireles, Silva &
Correia, L.da, tem a sua sede no lugar da Igreja, 62, 70 e 72, freguesia
de São Cosme, concelho de Gondomar.
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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 importação, exportação e co-
mércio de produtos alimentares, nomeadamente, carnes verdes, fumadas
e salgadas, charcutaria, peixe fresco e congelado e de bebidas alcoólicas e
não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 25 000 euros, dividido em cinco quotas iguais, do valor
nominal de 5000 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 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
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 desde já nomeados gerentes os sócios Mário
Meireles da Silva, Artur Abílio Mota da Silva, António Manuel Silva
Correia e Manuel Bernardino de Azevedo e Silva.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Com a intervenção de um só gerente, na movimentação a cré-

dito e a débito de contas abertas em quaisquer bancos, casas bancárias
ou instituições de crédito, podendo para o efeito levantar capitais,
requisitar de livros de cheques, assinar, endossar e sacar cheques, pedir
extractos de contas;

b) Com a intervenção de dois gerentes nos demais actos e contra-
tos, podendo ainda em ampliação dos seus poderes normais:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis e
estabelecimentos comerciais ou tomar de arrendamento quaisquer
prédios destinados à prossecução do objecto social;

b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

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.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 2000010709

MAIA

CORPORALIS � CENTRO DE MANUTENÇÃO E BEM-
ESTAR FÍSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 15, de 15 de Janeiro de 2004, a p. 124, saiu com inexactidão

a publicação relativa à sociedade CORPORALIS � Centro de Manu-
tenção e Bem-Estar Físico, L.da

Assim, onde se lê «certifico que foi constituída» deve ler-se «Cer-
tifico que entre Maria Zélia Clavel do Carmo, divorciada, Fernando
Rui Soares Perfeito Roleira Fernandes, solteiro, e P. Sapaga,
Unipessoal, L.da, cada um com uma quota de 2500 euros, foi consti-
tuída». 1000250340

MARCO DE CANAVESES

LAÇOSDEGESTÃO � CONTABILIDADE E ASSESSORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2090/20040220; número e data da apresentação: 9/
20040220.

Certifico que entre Vítor Manuel da Silva Macedo, casado em co-
munhão de adquiridos com Lígia Manuela Lopes da Silva; Elisete Raquel
Guedes Monteiro, solteira, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LAÇOSDEGESTÃO � Contabilidade
e Assessoria de Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte Nova,
144, freguesia de Freixo, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em contabilidade, consultoria em equipa-
mento informático e programação informática; actividades de conta-
bilidade, auditoria e consultoria fiscal; actividades de consultoria e
assessoria para os negócios e a gestão; actividades de arquitectura,
engenharia e técnicas afins, de secretariado, tradução e endereçagem;
organização de feiras e exposições; formação profissional, nomeada-
mente nas áreas atrás descritas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5250 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2625 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a levantar o capital social depositado no Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, balcão de Paredes, como declaram sob sua responsabilida-
de, a fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade,
aquisição de equipamento e instalação da sede social, e adquirir para
esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do re-
gisto definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida. Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004960493
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CONSTRUÇÕES OUTENRENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1616/20010828; identificação de pessoa colectiva
n.º 505677296; número e data da apresentação: 9/20040305.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 26 de Fevereiro de 2004.

Conferida. Está conforme.

7 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004960850

ARISTIDES PACHECO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2059/20031028; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20031028.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social Aristides Pacheco �
Imobiliária, S. A. e tem a sua sede na Rua de Almeida Peres, 262,
freguesia de Rio Galinhas, concelho de Marco de Canaveses, sem pre-
juízo de a administração a deslocar livremente dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes.

§ único. Mediante decisão da administração podem igualmente ser
criadas ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a compra e venda de bens imobiliários, arrenda-
mentos de bens imobiliários, aluguer de máquinas e equipamento, N.
E., aluguer de máquinas e equipamentos de escritório, aluguer de ve-
ículos automóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, também por deliberação do conselho de admi-
nistração, adquirir e alienar livremente participações no capital de
outras sociedades nacionais ou estrangeiras de objecto diferente do
seu e em sociedades reguladas por leis especiais, bem como associar-
se em consórcios, agrupamentos complementares de empresas e agru-
pamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por 50 ac-
ções, cada uma no valor nominal de 1000 euros e já realizado.

2 � O capital social poderá ser elevado até 125 000 euros, por
uma ou mais vezes, por decisão do conselho de administração que,
nos termos legais, fixará a forma, as condições de subscrição e as
categorias de acções a emitir de harmonia com o artigo 5.º

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao li-
mite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
decisão da administração.

2 � Em caso de incumprimento da eventual obrigação de remis-
são, a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular
no montante a fixar pela administração.

3 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções prefe-
renciais sem voto e vice-versa, em ambos a pedido dos interessados,
desde que estejam observadas as formalidades legais prévias para o
efeito.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, salvo as restrições impostas por lei, cabendo aos
accionistas todos os encargos da conversão.

5 � Podem haver títulos representativos de 1, 5, 10, 100, 1000 e
10 000 acções, sendo os mesmos assinados por todos os membros do
conselho de administração, podendo as assinaturas ser de chancela por
eles autorizada.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos pre-
vistos na lei, por decisão da administração e nas condições por ela
estabelecidas, salvo no caso de obrigações convertíveis em acções ou
com direito de subscrição de acções em que é necessária prévia deli-
beração dos accionistas.

2 � É aplicável às obrigações emitidas pela sociedade o disposto
no artigo 5.º, n.º 4 e n.º 5, com as devidas adaptações.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas prestações acessórias, para além das entradas,
nomeadamente através da entrega suplementar de capital até ao
montante de 100 000 euros, ou de suprimentos, devendo o montan-
te, elementos essenciais e o carácter oneroso ou gratuito serem fixa-
dos em assembleia geral.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três ou cinco membros efectivos e podendo ter um ou dois
suplentes, ou administrador único.

2 � O presidente do conselho de administração ou administrador
único é designado pelos accionistas o qual terá voto de qualidade nas
reuniões do conselho, podendo os seus membros votar por corres-
pondência, a solicitação do presidente.

3 � A administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, podendo
o conselho de administração nomear um dos seus membros para ges-
tão corrente da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � Sem prejuízo das atribuições legais e deste contrato, à admi-
nistração são atribuídas os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação da sociedade podendo designadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer imóveis ou não incluindo
acções, quotas e obrigações, dá-los em locação ou reconhecer direitos
sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento no mer-
cado nacional e estrangeiro;

c) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras sociedades em cujo capital venha a participar;

d) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor acções
transigir e desistir das mesmas, assim como comprometer-se em arbi-
tragens.

2 � A sociedade obriga-se em quaisquer negócios jurídicos ou do-
cumentos pela assinatura do presidente do conselho de administração
ou administrador único ou mandatário da sociedade no estrito âmbito
do respectivo mandato.

ARTIGO 10.º

1 � A fiscalização da actividade social será exercida por um fiscal
único, eleito em assembleia geral que também elege o suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de contas
ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � Além das competências constantes da lei, cabe em especial,
ao fiscal único:

a) Dirigir, através dos respectivos relatórios, recomendações à
administração relativas a qualquer assunto que se insira no âmbito das
suas competências de fiscalização;

b) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe tenha sido subme-
tido pela administração.

ARTIGO 11.º

1 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo conforme for deliberado pelos accionistas
no momento da sua eleição.

2 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento de membros dos
órgãos sociais, as vagas serão preenchidas por deliberação dos accio-
nistas.
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CAPÍTULO IV

Deliberação de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 12.º

Todas as formas legais de deliberação de accionistas são admitidas
na sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 � A presença na assembleia geral de accionistas sem direito de
voto e de terceiros depende de autorização do respectivo presidente,
sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

3 � Para os efeitos dos números anteriores, a titularidade das ac-
ções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro de
registo; quanto aos titulares das acções ao portador, deverão estes
depositá-los nos cofres da sociedade ou demonstrar por documentos
idóneos a sua posse, em ambos os casos até à véspera da reunião.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 15.º

1 � Sem prejuízo das competências legais e contratuais, compete
aos accionistas deliberarem sobre a remuneração ou não dos membros
dos corpos sociais e sobre a forma e o montante dessa remuneração
que poderá ser constituída por percentagem sobre os lucros ou por
outros benefícios.

2 � Compete igualmente aos accionistas deliberarem sobre a con-
cessão aos administradores de uma pensão de reforma por velhice ou
invalidez, nos termos a definir na própria deliberação, incluindo even-
tuais complementos de pensões de reforma já existentes, tudo com
os limites máximos legalmente fixados.

CAPÍTULO V

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

O mandato dos membros dos corpos sociais é de três anos podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que os accio-

nistas deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos fun-
dos legalmente exigíveis, deliberarem total ou parcialmente ou afectá-
los integralmente a reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 18.º

A administração, com parecer prévio favorável do fiscal único, pode
decidir fazer adiantamentos sobre lucros ainda no decurso de um exer-
cício.

ARTIGO 19.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários os administradores em
exercício, salvo se os accionistas de modo diverso, na própria delibe-
ração de dissolução.

Disposições transitórias

ARTIGO 20.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o triénio
de 2003 a 2005, os seguintes órgãos sociais:

Administrador único: Aristides António da Fonseca Pacheco.
Fiscal único: Cruz, Cunha, Campos e Associado, revisor oficial de

contas, representada por Dr. Carlos Alberto da Silva e Cunha, revisor
oficial de contas n.º 685.

Fiscal suplente: Dr. Sebastião Campos Cruz, revisor oficial de con-
tas n.º 696.

Certifico ainda que por escritura de 27 de Fevereiro de 2004, lavra-
da a fls. 46, do livro de notas para escrituras diversas n.º 333-E, do
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, se procedeu à rectificação dos
artigos: 2.º, 7.º e 8.º:

ARTIGO 2.º

O objecto social é a compra e venda de bens imobiliários. Arren-
damento de bens imobiliários. Aluguer de máquinas e equipamentos
industriais e de escritório. Aluguer de automóveis.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas prestações acessórias, além das entradas, no-
meadamente através da entrega suplementar de capital até ao mon-
tante de 100 000 euros, ou de suprimentos, devendo as prestações
suplementares ter carácter gratuito, o montante, e os elementos es-
senciais e o carácter oneroso ou gratuito do suprimentos serem fixa-
dos em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três ou cinco membros efectivos, podendo ser designado
um suplente ou um administrador único.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

7 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004975202

MPS � COMÉRCIO DE SAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2062/20031110; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/20031110.

Certifico que Manuel Pereira da Silva, casado em comunhão de
adquiridos com Maria Augusta Teixeira Morais Capela, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MPS � Comércio de Sal, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Agra, freguesia de Alpendorada
e Matos, concelho de Marco de Canaveses.

2.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes
e abrir filiais em Portugal ou estrangeiro, dentro dos limites da lei.

3.º

O seu objecto consiste na actividade de armazenista e distribuidor
de sal; comércio de rações, batata, semente e pesticidas.

4.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e pertence na sua totalidade ao sócio Manuel Pereira
da Silva.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 30 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral é permitida a participa-
ção da Sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por lei espe-
cial, inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada e accio-
nista de sociedades anónimas.

7.º

1 � A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 � Fica, todavia, desde já, nomeado gerente o único sócio Manu-

el Pereira da Silva.
3 � A Sociedade obriga-se em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, mediante a assinatura de um gerente.
4 � A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-

trário pela assembleia geral.
5 � A Sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a Sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis. Após consti-
tuição do fundo de reserva legal exigida por lei, os lucros de cada
exercício serão aplicados conforme for decidido em assembleia geral.
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Disposições aplicáveis

Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a legisla-
ção em vigor, designadamente o Código das Sociedades Comerciais,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 257/96, de 31 de
Dezembro, bem como por demais normas subsidiárias.

Conferida. Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004975300

TALHO ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1024/980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504131648;
número e data da apresentação: 4/20040129.

Certifico que pela inscrição n.º 4, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida. Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958480

INÁCIO MONTEIRO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1321/20000607; identificação de pessoa colectiva
n.º 504849964; número e data da apresentação: 8/20040130.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 27 de Outubro de 2003.

Conferida. Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958537

A. MADUREIRA � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 996/980120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053604; número e data da apresentação: 5/20040129.

Certifico que: pela inscrição n.º 3, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida. Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958499

LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 225/810929; identificação de pessoa colectiva
n.º 501191070; número e data da apresentação: 7/20040128.

Certifico que pela inscrição n.º 7, foi registado o aumento de capital
e alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios, José Manuel
Veríssimo Teixeira, casado em comunhão de adquiridos com Maria da
Ascensão Sousa Carvalho; Maria da Ascensão Sousa Carvalho, casada
em comunhão de adquiridos com José Manuel Veríssimo Teixeira.

Artigo alterado: 3.º
3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 1 000 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de igual valor
nominal, de 500 000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958456

SEDUL � SERRAÇÃO DURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 56/650817; identificação de pessoa colectiva n.º 500243786;
número e data da apresentação: 4/20040113.

Certifico que pela inscrição n.º 8, foi registado o aumento de capi-
tal e alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios, Maria
da Glória Pereira de Sousa Soares, casada em comunhão de adquiridos
com José da Silva Soares; José da Silva Soares, casado em comunhão
de adquiridos com Maria da Glória Pereira de Sousa Soares.

Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de igual valor
nominal, de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

31 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004975881

SOTRAG � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2092/20040304; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20040304.

Certifico que entre Arlindo Manuel Nogueira Guedes, casado em
comunhão de adquiridos com Elsa Fernanda Vieira Ferraz Guedes; Maria
Augusta Teixeira Bento Soares, casada em comunhão de adquiridos
com José Henrique Nogueira Guedes; José Henriques Nogueira Guedes,
casado em comunhão de adquiridos com Maria Augusta Teixeira Ben-
to Soares, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade tem a firma SOTRAG � Transportes, L.da, e a
sua sede na Rua do Verdial, 604, freguesia de Rio de Galinhas, do
concelho de Marco de Canaveses.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transferida
para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus limítrofes,
bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem prévia auto-
rização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrém.

3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo de
15 000 euros a quota pertencente ao sócio Arlindo Manuel Nogueira
Guedes, de 10 000 euros a quota pertencente à sócia Maria Augusta
Teixeira Bento Soares Guedes, e de 25 000 euros a quota pertencente
ao sócio José Henrique Nogueira Guedes.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, que
poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores José
Henrique Nogueira Guedes e Arlindo Manuel Nogueira Guedes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.
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5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
sões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Conferida. Está conforme.

7 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958731

PENAFIEL

J. NEVES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 473/
880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501960473; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 6/20040319.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresenta-
ção n.º (of.) 2/20040319 � Foi efectuada a cessão de funções do
gerente, José Fernando das Neves Ferreira.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º (of.) 3/
20040319 � Foi efectuada a cessação de funções do gerente, Joa-
quim Alberto das Neves Ferreira.

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; apresentação n.º (of.) 5/
20040319 � Foi efectuada a cessação de funções do gerente, Fran-
cisco Teixeira Pereira, todos em 30 de Janeiro de 2004.

E pela inscrição acima referida foi efectuada a nomeação de ambos
os sócios em 30 de Janeiro de 2004, tendo alterado o contrato quan-
to aos artigos: 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 6.º, que ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 74 819,67 euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma com
o valor nominal de 37 410 euros e pertence ao sócio Celso Manuel
Nunes Magalhães e outra com o valor nominal de 37 409,67 euros
pertencente à sócia Maria Emília da Silva Pinto Nunes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme vier a
ser decidido em assembleia geral, fica afecta aos sócios Celso Manuel
Nunes Magalhães e Maria Emília da Silva Pinto Nunes, desde já no-
meados gerentes podendo ser ainda nomeados outros gerentes em
assembleia geral mesmo não sócios.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � [�]

No mais é mantido integralmente o pacto social.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva

Conferida. Está conforme.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003817190

M. M. J. � MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
PARA A INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1042/
950817; identificação de pessoa colectiva n.º 503473146; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20040324.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida foi
efectuada a mudança de sede para a Rua de Abílio Miranda, Edifício
Aragão, loja B, Penafiel, Penafiel.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003038914

ABÍLIO & FILIPE, L.DA

(Sociedade em Liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1823/
20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505516500; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 13/20040318.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de dis-
solução da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 17 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003817247

DOMAFA � FOTOGRAFIA AÉREA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1500/
990525; identificação de pessoa colectiva n.º 504466194; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20040318.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe
aumentou o capital para 60 000 euros com o reforço de 50 000 euros
tendo alterado o artigo 4.º, do respectivo contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 60 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 30 000 euros pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Domingos Joaquim Moreira Gomes e
Luísa Mafalda Soares dos Reis Pinto.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003817204

J. MAIA � EQUIPAMENTO SANITÁRIO, L.DA

(Sociedade em Liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1038/
950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503470651; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20040318.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de dis-
solução da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003817255

ROBERTO SILVA & MOREIRA � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1633/
20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504946250; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 10/20040318.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe,
anteriormente designada Ferreira Campos & Silva, L.da alterou o con-
trato quanto ao artigo 1.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Roberto Silva & Moreira �
Terraplanagens, L.da, tem a sua sede no lugar de Casal Mau, freguesia
de Pinheiro, deste concelho de Penafiel.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003817018
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PLÁCITO � CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2527/
20040405; identificação de pessoa colectiva n.º P506871428; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040405.

Certifico que entre Amílcar Brito Fernandes Brandão e Fernando
Manuel Soares Xavier, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PLÁCITO � Concepção
e Construção Civil, L.da e tem a sua sede na Rua dos Chãos, 137, fre-
guesia de Irivo, concelho de Penafiel.

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 indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas. Exploração de gabinete de engenharia
civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 28 000 euros,
dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 14 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50% do valor das suas quotas, no
montante de 14 000 euros, devendo dar entrada na caixa social com
os restantes 50% no prazo de cinco anos a contar de hoje.

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 � A cessão de quota, no todo ou em parte, é livre entre os só-
cios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre o direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor nominal,
salvo norma imperativa em contrário, nos seguintes casos:

a) Se a quota vier a ser penhorada, arrestada ou de qualquer modo
sujeita a procedimento judicial;

b) Quando por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, a
quota não for adjudicado ao seu titular;

c) Se a quota for transmitida sem o consentimento da sociedade;
d) Interdição ou insolvência do sócio.

ARTIGO 7.º

1 � Por morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a socieda-
de continuará com os sócios sobrevivos ou capazes, e o interdito ou
inabilitado legalmente representado.

2 � No caso de falecimento de um sócio, os respectivos herdeiros
designarão um de entre eles que a todos represente na sociedade, en-
quanto a respectiva quota se mantiver em comunhão hereditária.

3 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de Oli-
veira Araújo. 2004005726

SOCIEDADE AGRÍCOLA VILA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 467/
19871228; identificação de pessoa colectiva n.º 501920323; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20040329.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de dis-
solução e encerramento da liquidação.

Data da deliberação das contas: 26 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003817239

J. S. PEREIRA � TERRAPLANAGENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2182/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505984555; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040326.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de dis-
solução e encerramento da liquidação.

Data da deliberação das contas: 15 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004005459

J. S. FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2523/
20040329; identificação de pessoa colectiva n.º P506925285; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20040329.

Certifico que José Soares Ferreira, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. S. Ferreira, Unipessoal, L.da, com
sede na Avenida de S. Miguel , freguesia de Paredes, concelho de
Penafiel.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fabricação e comercialização de mo-
biliário e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
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ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Conferida, está conforme.

2 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de Oli-
veira Araújo. 2004005599

ADÃO SILVA PINTO, CONSTRUÇÕES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(Sociedade em Liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2304/
20020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506149463; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20040330.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de dis-
solução da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 26 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004005564

CARPINTÂMEGA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2524/
20040330; identificação de pessoa colectiva n.º P506870391; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040330.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CARPINTÂMEGA � Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Penedo da Pena, fregue-
sia de Rio de Moinhos, concelho de Penafiel.

2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria da cons-
trução civil.

3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado pelo sócio
António Augusto de Sousa Pereira, correspondendo a uma quota no
valor nominal de 5000 euros.

4.º

A Sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com o ob-
jecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupa-
mentos complementares de empresas ou em agrupamentos europeus
de interesse económico, ficando-lhe todavia vedada a participação
noutras sociedades unipessoais por quotas.

5.º

1 � A gerência da Sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo do sócio único, ora nomeado gerente, poden-
do este nomear procuradores para a prática de determinados tipos de
actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � Por decisão do sócio único poderão ser nomeados gerentes e,
neste caso, a Sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contra-
tos pela intervenção de dois dos gerentes nomeados, sendo necessária
a assinatura do sócio gerente António Augusto de Sousa Pereira.

3 � Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria Soci-
edade em todos os actos necessários à prossecução do objecto social.

6.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas, em regime
de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deliberações em
assembleia geral.

7.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao quíntuplo do capital social.

Conferida, está conforme.

2 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 2004005521

CAREST GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2525/
20040330; identificação de pessoa colectiva n.º P506868290; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040330.

Certifico que entre Carlos António Vieira e Antonieta Estefânia
Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAREST Granitos, L.da, tem a sua
sede em Cristóvão, Boelhe, Penafiel.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas de re-
presentação social.

2.º

O objecto social consiste na extracção, transformação e comercia-
lização de granito e rochas afins.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3000 euros, pertencente
ao sócio, Carlos António Vieira e outra de 2000 euros, pertencente à
sócia, Antonieta Estefânia Ferreira.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares aos sócios, até ao
montante de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração da assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos é necessário a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis da e para a sociedade e

proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes o
direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder a amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dispo-

nibilidade do seu titular.

Conferida, está conforme.

2 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de Oli-
veira Araújo. 2003817433

PORTO � 2.A SECÇÃO

MARTA VIEIRA & LETÍCIA, L.DA

(anteriormente SUSANA NEVES & MARTA VIEIRA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 475; identificação de pessoa colectiva n.º 506751040; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 17/040325; pasta n.º 27 452.

Certifico que pela escritura lavrada em 11 de Março de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foram alterados o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 4.º do pacto social da
sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marta Vieira & Letícia, L.da, tem
a sua sede na Rua do Crasto, 17, da freguesia da Foz do Douro, e
concelho do Porto.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias, oportu-
namente nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

30 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004403098

PONTOVITAE � EQUIPAMENTO HOSPITALAR
E INFORMÁTICO, L.DA

(anteriormente MATOS MENDONÇA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 941; identificação de pessoa colectiva n.º 502524308; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 16/040323; pasta
n.º 7276.

Certifico que pela escritura lavrada em 23 de Março de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foram alterados o corpo do artigo 1.º e o artigo 2.º do pacto social da
sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PONTOVITAE � Equipamento Hos-
pitalar e Informático, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Bento
de Jesus Caraça, 248, sala 14, na cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria, comércio, importação, ex-
portação, representações de reagentes para análises clínicas;
consultoria, programação, assistência técnica e comércio de material
e equipamento hospitalar e informático.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

29 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004402962

URBICINCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 047; identificação de pessoa colectiva n.º 504141333; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 17/040323; pasta
n.º 18 379.

Certifico que pela escritura lavrada em 23 de Março de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi alterado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a aquisição e venda de terrenos, lotes,
prédios e fracções; realização de loteamentos e urbanizações e cons-
trução e reconstrução de bens imobiliários por conta própria ou de
terceiros; a promoção e gestão de empreendimentos imobiliários; a
realização e gestão de projectos urbanísticos; a execução de projectos
de arquitectura, de engenharia civil e de hidráulica e de electrotecnia,
de remodelação e design de interiores; a fiscalização de obras de cons-
trução civil, marketing, imobiliário e afins, em regime de prestação
de serviços.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

29 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004402954

L 21 � LAVANDARIAS AO VINTE E UM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 847; identificação de pessoa colectiva n.º 503083682; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 14/040317; pasta
n.º 12 025.

Certifico que pela escritura lavrada em 29 de Dezembro de 2003,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foram alterados os artigos 3.º e 7.º do pacto social da socieda-
de em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 9500 euros, pertencente à sócia Maria do Céu da Rocha Pereira, e
outra, do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Nuno
Miguel Pereira Gonçalo.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao valor global de 65 000 euros.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

23 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004402784

MENTE VERDE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 643; identificação de pessoa colectiva n.º 506890589; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/040311; pasta n.º 27 632.

Certifico que pela escritura lavrada em 9 de Março de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída entre Maria Casimira Pereira Coutinho de Figueiredo
e Marieta Maria de Figueiredo Garcia da Silva, a sociedade em epígrafe,
a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MENTE VERDE � Comércio de
Produtos Alimentares Biológicos, L.da

2 � Tem a sua sede na Praça de Mouzinho de Albuquerque, 113,
loja 51-E1, na freguesia de Cedofeita, da cidade e concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de produtos alimentares biológicos, natu-
rais e todo o tipo de artigos ecológicos, e produtos ervanários e pu-
blicações.

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 uma das sócias.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambas as sócias, que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 111 � 12 de Maio de 2004 10 475

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

17 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004402466

PORTO � 3.A SECÇÃO

SANDRA MARABUTO � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 416/20040318; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040318.

Certifico que entre Sandra Esmeralda de Faria Marabuto Simões
Sampaio e Ricardo Bruno Barbosa Pinto foi constituída a sociedade
em epígrafe, e foi efectuado o registo do contrato de sociedade, cujos
artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sandra Marabuto � Decoração de
Interiores, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Godinho de Faria, 386, freguesia de
São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na decoração de interiores, comér-
cio de mobiliário e artigos de decoração e iluminação; acessórios de
cozinha e casa de banho e utilidades domésticas; têxteis-lar e electro-
domésticos.

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 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

26 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002589780

PEIXEREGALADO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9360/980126; identificação de pessoa colectiva n.º 504103997;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 18/20040326.

Certifico que cessou funções a gerente Rosa Maria Rodrigues Guin-
cho Peixe Regalado, em 17 de Março de 2004, por renúncia.

Está conforme.

8 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601585

MINILÂNDIA � SALA DE ESTUDOS E ACTIVIDADES
DE APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 945/20030731; identificação de pessoa colectiva n.º 506524833;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20040326.

Certifico que cessou funções a gerente Margarida Amélia Alexan-
dre Mina, em 1 de Março de 2004, por renúncia.

Está conforme.

8 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601593

HELENA & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2037/920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502732270;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20040326.

Certifico que cessou funções o gerente Augusto de Oliveira Lourei-
ro, em 31 de Dezembro de 2003, por renúncia.

Está conforme.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601577

CID & SERRANO � COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 654/20030218; identificação de pessoa colectiva n.º 506383229;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20040326.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto das inscrições do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

26 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601569

PANS AND COFFEE � CAFETARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 419/20040318; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20040318.

Certifico que entre Alexandre Esteves da Costa Almeida e António
Manuel Fernandes Cacheira foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pans and Coffee � Cafetaria e
Padaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Roberto Ivens, 285, 1.º,
freguesia e concelho de Matosinhos.
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§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de actividades hoteleiras,
restaurantes, snack-bar, cafetarias e padarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes o sócio António Manuel
Fernandes Cacheira e o não sócio Ricardo Esteves da Costa Almeida,
divorciado, residente na Rua de Almeiriga Norte, 2820, 3.º direito,
em Perafita, Matosinhos.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

30 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601232

PERNAS & PEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 420/20040318; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20040318.

Certifico que entre Rosa Maria Rodrigues Guincho Peixe Regalado
e Angel Pedre Pernas foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pernas & Peixe � Comércio de
Peixe, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Heróis de França, Edifício
Docapesca, módulo 61, freguesia e concelho de Matosinhos.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de peixes, mariscos, caracóis frescos e congelados,
salgados e em conserva.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

30 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601240

T. B. S. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2526/920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502838825;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 16/20040326.

Certifico que a sociedade alterou o contrato, tendo sido modifica-
dos os artigos 1.º, 4.º, e os n.os 1 e 2 do 5.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma T. B. S. � Transportes, L.da e tem a
sua sede na Rua da Lionesa, Centro Empresarial da Lionesa, 446,
armazém E-4, freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor no-
minal de 14 465,14 euros, pertencente à sócia Patrícia Magda Men-
des de Abreu Barbedo; duas iguais, do valor nominal de 9975,96 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Ricardo José Mendes de Abreu
Barbedo e Luís Filipe Pinto Botelho de Sousa, sócio este ao qual per-
tence também uma quota do valor nominal de 15 462,73 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, pertence a todos
os sócios, já designados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes,
sendo sempre uma delas a do sócio gerente Luís Filipe Pinto Botelho
de Sousa.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601550

FIGUEIREDO LOPES DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 442/20040326; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20040326.

Certifico que foi constituída por Sandro Figueiredo Lopes da Silva
a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Figueiredo Lopes da Silva, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede na Avenida do Comendador Ferreira de
Matos, 523, 5.º, DG, da freguesia e concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade e consultoria
económico-financeira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601526

SUPERMERCADO UNIÃO � COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 732/20011218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505705311; número e data da prestação de contas: 2/06042004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

7 de Abril de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004462140

VYGON (PORTUGAL) � PRODUTOS MÉDICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5382/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503232785;
número e data da prestação de contas: 1/06042004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

7 de Abril de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004462159

ERQUICASTOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 441/20040326; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20040326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ERQUICASTOR � Investimen-
tos Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

A sede situa-se na Rua de Álvaro Castelões, 188, 5.º, freguesia e
concelho de Matosinhos, podendo, mediante deliberação da gerência,
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de bens mobi-
liários e imobiliários, nomeadamente para revenda, de gestão de in-
vestimentos imobiliários, de arrendamento e administração de imó-
veis e de prestação de serviços de consultoria conexos com as referidas
actividades.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado e encontra-se dividido nas quotas cujos valores nominais e
titulares a seguir se indicam: 

a) Uma quota de 4000 euros, pertencente ao sócio Ernesto Anselmo
Quintela Moreira;

b) Uma quota de 4000 euros, pertencente à sócia Liria Ramos
Moreira; e

c) Uma quota de 2000 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel
Ramos Quintela Moreira.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo os mesmos, para o efeito, proceder as ne-
cessárias divisões.

2 � No caso de cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estra-
nhos, os sócios têm direito de preferência.

3 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse mesmo direi-
to de preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo
ou em parte, transmitirá esse seu desejo aos sócios, por meio de car-
tas registadas com aviso de recepção, indicando quais as condições
em que vai efectuar a cessão, e estes, por sua vez, comunicarão àque-
le, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de 15 dias, a contar
da data da recepção da dita carta, se pretendem ou não adquirir a
referida quota.

4 � No caso de mais do que um sócio pretender exercer o direito
de preferência, a quota a adquirir será dividida entre os mesmos na
proporção das respectivas quotas que já lhes pertencerem.

5 � Os sócios interessados na aquisição da quota podem entre si
acordar, por unanimidade, numa repartição da mesma quota diversa
da correspondente ao critério da proporcionalidade às quotas que cada
um deles à data possuir.

6 � No caso de nenhum sócio pretender exercer o direito de pre-
ferência, este pertence à sociedade.

7 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse direito de
preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo ou em
parte, depois de cumprir o estabelecido no anterior n.º 3, e no caso
de nenhum dos restantes sócios pretender adquirir a referida quota,
transmitirá aquele seu desejo à sociedade, também por meio de carta
registada com aviso de recepção, indicando quais as condições em que
vai efectuar acessão, e a sociedade, por sua vez, comunicará a esse
sócio, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de 30 dias, a
contar da data da recepção da dita carta, se pretende ou não adquirir
a referida quota.

8 � A cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estranhos so-
mente é permitida no caso de nem qualquer sócio ou mais de um sócio,
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ou a sociedade, pretenderem exercer os respectivos direitos de prefe-
rência, nos termos e condições fixados nos anteriores números deste
artigo.

9 � Provando-se simulação de preço na cessão onerosa de quotas,
a preferência será exercida pelo valor da quota emergente do último
balanço aprovado.

10 � No caso de cessão gratuita de quotas entre os vivos estra-
nhos, total ou parcial, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo lugar, têm direito de preferência, a qual será exercida pelo
valor da quota emergente do último balanço aprovado.

11 � Ao direito de preferência consignado neste artigo é atribuída
eficácia real, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 6.º

É admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo com o sócio;
b) Se um sócio falecer ou for interdito, julgado inabilitado, decla-

rado falido ou insolvente;
c) Se uma sociedade proprietária de uma quota se dissolver ou for

declarada falida;
d) Se uma quota for penhorada, arrestada, ou, por qualquer forma,

sujeita a arrematação judicial;
e) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial do sócio, a res-

pectiva quota ou quotas for adjudicada ao seu cônjuge;
f) Se um sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto no arti-

go 5.º;
g) Se um sócio utilizar para fins estranhos à sociedade e com pre-

juízo desta ou de algum sócio as informações que houver obtido atra-
vés do exercício do direito de informação que lhe assiste; e

h) Nos demais casos previstos na lei.
§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização de quota

no prazo de 90 dias contados do conhecimento por algum gerente da
sociedade de qualquer dos eventos referidos nas alíneas deste artigo.

§ 2.º O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização de
qualquer quota será fixado pela assembleia geral, devendo essa fixação
realizar-se em conformidade com o balanço e as contas aprovadas e
respeitantes ao exercício anterior, bem como com um balanço e con-
tas especiais relativos ao período decorrido do exercício em curso, ela-
borado para o efeito, salvo disposição imperativa da lei em contrário.

§ 3.º O pagamento ao titular das quotas em causa será efectuado em
duas prestações semestrais e iguais, vencíveis no último dia dos meses
de Junho e de Dezembro do ano subsequente ao da amortização.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência social é exercida por uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado pela assembleia geral, a esta
competindo igualmente a eleição dos gerentes.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Ernesto Anselmo
Quintela Moreira.

3 � A fixação de remunerações dos gerentes compete à assembleia
geral, podendo tais remunerações ser constituídas por uma parte fixa
e outra variável.

4 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer dos ge-
rentes.

5 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
c) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis, independente-

mente do prazo;
d) Praticar todos os actos e celebrar os contratos necessários à

prossecução da normal actividade da empresa, de acordo com o seu
objecto social;

e) Contratar empregados, fixar os respectivos vencimentos e fazer
cessar os respectivos contratos; e

f) Adquirir ou alienar quaisquer veículos automóveis para serviço
da sociedade.

6 � É vedada aos gerentes a prática de actos alheios aos negócios
sociais, respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos que lhes
causarem em consequência de tais actos.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5% para a constituição de reserva, legal, enquanto esta não atingir
o limite estabelecido na lei;

b) Os montantes que a assembleia deliberar afectar, sem qualquer
limitação, para a constituição ou reforço de outras reservas, bem como,
para a prossecução de outros fins de interesse da sociedade;

c) O remanescente, para distribuição pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

Está conforme.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601534

NORTEMAR � AGÊNCIA MARÍTIMA DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 204/710405; identificação de pessoa colectiva n.º 500203296;
número e data da prestação de contas: 1/05042004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

7 de Abril de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2005411558

T. B. S. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2526/920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502838825;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 1/20040325.

Certifico que foi designado gerente Luís Manuel da Silva Botelho
de Sousa.

Data da deliberação: 24 de Março de 2004.

Está conforme.

5 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601500

PREPAN � PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9285/980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504108816;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data
da prestação de contas: (of.) 5/20040402.

Certifico que cessou funções o gerente Henrique Sá Pereira Miguel,
em 24 de Abril de 2001, por renúncia e foram alterados os artigos 3.º
e o n.º 1 do artigo 4.º do contrato da sociedade, que ficam com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
41 000 000$ e correspondente à soma de quatro quotas, sendo uma
do valor nominal de 2 000 000$ e outra do valor nominal de
11 000 000$, ambas pertencentes à sócia Frigoríficos das Carvalhas �
Produtos Congelados, L.da, uma do valor nominal de 13 000 000$
pertencente ao sócio António José Bemposta Gonçalves e outra do
valor nominal de 15 000 000$ pertencente ao sócio Fernando Augusto
Gomes Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, será remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral e fica a cargo dos sócios Fernando Augusto Gomes
Cardoso e António José Bemposta Gonçalves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601496

PINTO MORAITIS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 462/830127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501600345; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
20040326.
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Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto das inscrições do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

26 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601151

TRANSPORTES NELSON VENTURA DISTRIBUIÇÃO
E LOGÍSTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 561; identificação de pessoa colectiva n.º 505785749; nú-
mero e data da prestação de contas: 1/02042004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

5 de Abril de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004462124

GLOBAL S � CENTRO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 501/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504507249;
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 3 e 4/20040318.

Certifico que a sociedade reduziu o capital para cobertura de preju-
ízos para 1 294 494 euros.

Mais certifico que o capital foi aumentado para 1 561 889 euros,
após o reforço com 267 395 euros, em dinheiro, e alterou o contrato,
tendo sido modificado o artigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
1 561 889 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma
quota do valor nominal de 31 081,82 euros da sócia GLOBAL S �
SGPS, S. A.; uma quota do valor nominal de 1467,75 euros da sócia
MEGAGROUP � Tecnologias de Informação, L.da; uma quota do
valor nominal de 1 261 944,43 euros da sócia GLOBAL S 24 �
SGPS, S. A.; e, uma quota do valor nominal de 267 395 euros da sócia
CIBERGUIA � Internet Marketing, S. A.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601160

CMD � CONSULTORES MULTIDISCIPLINARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 417/20040318; identificação de pessoa colectiva n.º 504128957;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 5/20040318.

Certifico que a sociedade, alterou o contrato, tendo sido modifica-
dos os n.º 1 do artigo 3.º, o artigo 5.º e o n.º 1 do 7.º, que ficam com
a seguinte redacção:

3.º

1 � A sede da sociedade é na Rua do Progresso, 436, 2.º, sala B,
da freguesia de Perafita, do concelho de Matosinhos.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
7481,96 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de 6733,77 euros, pertencente ao sócio Duarte Nuno Cardo-
so Amorim Pinto e outra com o valor nominal de 748,19 euros,
pertencente ao sócio António Augusto de Freitas Batista.

7.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelo sócio António
Augusto de Freitas Batista, desde já designado gerente, sendo por isso

suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601178

MB JÓIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 381/20040219; identificação de pessoa colectiva n.º P506859657;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040318.

Certifico que cessou funções o gerente Manuel Monteiro Rodrigues
Fontes, em 15 de Março de 2004, por renúncia.

Está conforme.

18 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601186

COMPLEXO HOTELEIRO DA RUA DE SANTANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 225/20000628; identificação de pessoa colectiva n.º 504892193;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/20040318.

Certifico que foi designada administradora única para o triénio de
2003/2005 Maria de Lurdes da Rocha Dias.

Data da deliberação: 4 de Junho de 2003.

Está conforme.

29 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601194

HFZF, INSTITUTOS DE EMAGRECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 208/20040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506820270;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20040318.

Certifico que foram designados gerentes Hugo Alexandre Dias
Ferreira e Zuleica Fonseca Ramalho Dias Ferreira.

Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

29 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601208

PAULO JORGE RIBEIRO PINTO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 418/20040318; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20040318.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Jorge Ribeiro Pinto � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gonçalves Zarco, 3105,
na freguesia de Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, assim como
poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria, fabrico, comércio e distribui-
ção de produtos de panificação, pastelaria, bombonaria, charcutaria,
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importação e exportação de máquinas, equipamentos e produtos ali-
mentares, serviços de catering, representações, venda de jornais, re-
vistas e jogos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, subscrito pelo único sócio Paulo Jorge Ribeiro Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único, o qual fica desde
já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a socieda-
de em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

1 � Declarou o outorgante que não faz parte de mais nenhuma
sociedade unipessoal por quotas.

2 � O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos
desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme.

30 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601216

TRANSPORTES CASTANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 572/981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504295845;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 19 e 20/20040318.

Certifico que a sociedade elevou o capital a 50 000 euros, após o
reforço com 120,22 euros, em dinheiro, e alterou o contrato, tendo
sido alterados os artigos 2.º e 3.º eliminando o n.º 2 e passando o n.º 3 a
n.º 2 que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de mercadorias,
compra, venda e distribuição de bebidas não alcoólicas e café.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social totalmente realizado em dinheiro, é
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros cada pertencentes uma a cada um dos sócios
Rogério Manuel Pereira Castanho e Maria da Graça da Silva Pereira
Castanho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601259

ROXABEL � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 751/850506; identificação de pessoa colectiva n.º 501488804;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040323.

Certifico que foi designada gerente Maria Isabel Galocha Correia
da Rocha.

Data da deliberação: 10 de Março de 2004.

Está conforme.

31 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601402

ALFISONIMAR � EMPRESA DE LIMPEZA ESTRELA
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3675/930907; identificação de pessoa colectiva n.º 503051667;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: (of.) e 4/20040323.

Certifico que cessou funções a gerente Maria Margarida de Sá Go-
mes, por renúncia, em 2 de Fevereiro de 2004, e foi alterado o arti-
go 8.º do contrato da sociedade que fica com a seguinte redacção:

8.º

O capital social integralmente realizado, é 5500 euros, corresponde
à soma de duas quotas, uma quota do valor nominal de 4000 euros,
pertencente ao sócio Alfredo Manuel da Silva Neves e uma quota do
valor nominal de 1500 euros, pertencentes à sócia Sónia Maria Go-
mes Neves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601410

REPÚBLICA DA PEQUENADA � CENTRO CLÍNICO
E EDUCACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 429/20040323; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20040323.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma República da Pequenada � Centro Clí-
nico e Educacional, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua do Chantre, lote 7, Leça do Balio,
Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro de mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto centro de actividades de tempos li-
vres, centro de apoio pedagógico. Actividades de saúde humana e
terapias relacionadas, prestação de serviços médico-cirúrgicos, meios
auxiliares de diagnóstico e terapêutica.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma quota no valor
nominal de 7500 euros pertencente à sócia Sara Miguel de Lima Sobral,
uma quota no valor nominal de 7350 euros pertencente ao sócio
André Filipe de Lima Sobral e uma quota no valor nominal de
150 euros pertencente à sócia Raquel Maria Fernandes da Mota.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 150 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Sara Miguel de
Lima Sobral e André Filipe de Lima Sobral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes.

4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, ficando, reservado aos sócios não cedentes o direito
de preferência.
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ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dispo-

nibilidade do seu titular.

Está conforme.

31 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601437

MARIA CIDÁLIA & JOÃO SOBRINHO
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 430/20040323; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20040323.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Cidália & João Sobrinho �
Mediação de Seguros, L.da, tem a sua sede na Rua da Cruz, 927, fre-
guesia de Lavra, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade mediante as con-
dições que entre si acordarem.

ARTIGO 5.º

A divisão ou cessão total ou parcial, de quotas, é permitida entre
os sócios ou a favor da sociedade, preferindo esta última àqueles. O
sócio cedente deve sempre notificar para o efeito e por escrito, a
sociedade e cada um dos outros sócios, dos e condições da cedência,
devendo os notificados pronunciar-se no prazo de 20 dias, contados a
partir da recepção da comunicação do cedente.

ARTIGO 6.º

A sociedade é administrada e representada em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, por dois ou três gerentes, eleitos em
assembleia geral, a qual fixará a retribuição dos mesmos e bem assim
se devem ou não prestar caução.

§ 1.º Os gerentes poderão, individual ou colectivamente delegar os
seus poderes de gerência de representação da sociedade em qualquer
pessoa da sua escolha, mediante a competente procuração em forma
legal, nomeadamente para efeitos do disposto no artigo 256.º do Código
Comercial.

§ 2.º A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) A assinatura conjunta de dois gerentes;
b) A assinatura de um gerente com a do procurador de outro ge-

rente;
c) A assinatura conjunta dos procuradores dos dois gerentes;
d) A assinatura de um procurador dos dois gerentes;
e) A assinatura de um único gerente no caso de coincidir ser tam-

bém procurador de outro gerente.
§ 3.º Os actos de mero expediente poderão ser firmados por um

gerente.
§ 4.º É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou con-

tratos contrários ao objecto social, excepto se autorizados pela
assembleia geral, designadamente em letras de favor, fianças, abona-
ções ou outros actos de similar natureza.

ARTIGO 7.º

É permitido a qualquer sócio desligar-se da sociedade nos termos e
condições que forem acordados entre as partes interessadas.

Na falta de acordo serão aplicadas as condições seguintes:
§ 1.º A pretensão do sócio será levada a conhecimento da socieda-

de por comunicação escrita com aviso de recepção e só poderá tor-
nar-se efectiva três meses depois da referida comunicação.

§ 2.º Logo após a comunicação da sociedade, em assembleia geral,
tomará conhecimento da mencionada pretensão e ordenará a realiza-
ção de um inventário de um balanço para a determinação do activo e
passivo existente nesse momento.

§ 3.º Assembleia aludida no parágrafo anterior deverá efectuar-se
nos primeiros 15 dias contados a partir da comunicação e consignará
em acta adicional o activo e passivo apurados no final do mês ante-
rior àquele em que for recebida a comunicação.

§ 4.º O pagamento que for devido pelo sócio da diferença entre o
activo e passivo, em função da sua quota, será satisfeito em presta-
ções à sua escolha, devendo, contudo, preencher-se integralmente no
prazo de dois anos.

§ 5.º Por sua vez, a sociedade usará da mesma faculdade para efec-
tuar o pagamento que for devido ao sócio exonerado.

§ 6.º A quota do sócio exonerado reverterá a favor da sociedade.
§ 7.º Mas, se for pedida a exoneração por dois ou mais sócios, si-

multaneamente ou antes de decorrido o prazo referido nos §§ 4.º e
5.º, o pagamento do que porventura lhe for devido será efectuado
pela sociedade nas seguintes condições:

a) No caso de simultaneidade de pedidos de exoneração por dois sóci-
os, no prazo de quatro anos a ambos os sócios e nos termos do § 5.º;

b) No caso de simultaneidade de pedidos de exoneração por três
sócios, no prazo de seis anos, aos três sócios e nos termos do § 5.º;

c) Se não forem simultâneos os pedidos de exoneração, terá a so-
ciedade em atenção as datas em que esses pedidos foram efectuados,
atendendo primeiramente ao pedido de exoneração formulado em
primeiro lugar; depois, decorridos que sejam dois anos sobre o paga-
mento feito ao próprio sócio que tenha pedido a exoneração, ao pedido
formulado em segundo lugar e assim sucessivamente em idêntico pra-
zo, contado do último pagamento feito ao sócio precedente, e sem-
pre nas condições constantes do § 5.º

ARTIGO 8.º

A exclusão de qualquer dos sócios sempre precedida de deliberação
tomada em assembleia geral, com a presença do sócio excluendo, se
neste ela comparecer e que não poderá votar mas que tem direito a
expor as suas razões, sobre os factos constitutivos da exclusão, pre-
vistos na alínea a) do artigo 1003.º do Código Civil

§ 1.º A exclusão de um sócio da sociedade tem, porém, que ser
deliberada por unanimidade dos sócios que possam votar nessa delibe-
ração.

§ 2.º Deliberada a exclusão, o sócio excluído da sociedade perde,
imediata e automaticamente a sua quota, bem como as prestações
suplementares que houver feito, a favor da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar total ou parcialmente as quotas dos
sócios nas hipóteses seguintes:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Se qualquer quota for penhorada, arrestada, apreendida ou en-

volvida em processo judicial e estiver para se proceder ou se tiver
procedido à sua arrematação, adjudicação ou venda por alguma das
formas admitidas pela lei processual;

c) Se qualquer quota for transmitida com quebra do disposto no
pacto social, podendo nesta hipótese optar pela sua exclusão;

d) Se qualquer sócio infringir qualquer cláusula do pacto social in-
dependentemente da reparação de eventuais prejuízos causados à so-
ciedade, podendo ainda nesta hipótese optar pela exclusão;

e) Se qualquer sócio for julgado falido ou insolvente podendo optar
pela exclusão.

§ 1.º O preço da amortização será correspondente ao valor obtido
pelo último balanço aprovado e se não existir tal balanço corresponderá
ao valor nominal, acrescido da respectiva quota, parte dos fundos de
reserva e quaisquer outros, devendo o pagamento ou depósito ser efec-
tuado nos termos do § 4.º do artigo 7.º

§ 2.º Nos casos das alíneas c) e d) se a sociedade não optar pela
exclusão, o preço da amortização será pago após a sociedade estar
ressarcida de todos os prejuízos que lhe causou o infractor.

§ 3.º No caso da alínea b) o preço da amortização será correspon-
dente ao valor do crédito exequendo se este for inferior ao valor obtido
no último balanço, ou este valor, na hipótese contrária.

ARTIGO 10.º

No caso de interdição, inabilitação, falecimento de um qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos e o represen-
tante legal ou nomeado do interdito, inabilitado ou dos herdeiros.
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ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias e te-
rão lugar na sede social ou noutro local expressamente designado e
constante da convocatória.

Está conforme.

31 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601445

IMPORT3 � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 431/20040323; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20040323.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMPORT 3 � Representações, L.da,
e tem a sua sede no Edifício D. Nuno, Praceta de D. Nuno Álvares
Pereira, 20, 4.º, sala ER, freguesia e concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e a retalho de
materiais de construção, equipamentos sanitários, e outras represen-
tações de matérias diversos incluindo importação e exportação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido nas três quotas seguintes: uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente à sócia Joana Francisca Georgi de Sousa
Lopes Matalonga; uma quota do valor nominal de 1500 euros, per-
tencente ao sócio José Maria Sanches Matalonga Y Planas, e uma
quota do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Luís
Manuel Alves Carvalho.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante máximo de 250 000 euros, nos termos e condi-
ções acordadas em assembleia geral, por unanimidade.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos a acordar, por unanimidade, em assembleia geral.

6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José Maria
Sanches Matalonga Y Planas e Luís Manuel Alves Carvalho, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os actos e
contratos que envolvam obrigação ou responsabilidade para a socie-
dade, é necessária a intervenção de dois gerentes.

7.º

A cessão ou divisão de quotas entre sócios é livremente permitida;
porém, quando a favor de estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo, do direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas, 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 quotas sem prévio consentimento da sociedade.

9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, independentemente do respectivo objecto social.

Está conforme.

1 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601453

FRANQUISERVICE � SERVIÇOS EMPRESARIAIS
ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 432/20040323; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20040323.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade adopta a denominação FRANQUISERVICE �
Serviços Empresariais Administrativos e de Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luísa Neto Jorge, 475,
5.º esquerdo, freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos,
mas, por simples deliberação da gerência, poderá esta deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de
assistência administrativa, contabilidade, secretariado, gestão estraté-
gica e financeira, assistência logística local, cobrança de facturas,
processamento de dados administrativos e de facturação para empre-
sas e particulares; cedência temporária de espaços e equipamentos;
prestação de serviços de design gráfico para fins comerciais, publici-
tários e outros, prestação de serviços de impressão e artes gráficas
para jornais, revistas, livros e outro tipo de publicações, para empre-
sas ou particulares, bem como, em geral, o exercício de actividades
inerentes ou conexas à indústria gráfica, incluindo, sem limitação, a
distribuição de produtos; a prestação de serviços de consultadoria e
prospecção de mercados nacionais e internacionais para os empreen-
dimentos, géneros e artigos supra referidos; prestação de serviços de
consultadoria económica, contabilística, marketing, publicidade e di-
recção de empresas; prestação de serviços na área da informática, dos
projectos de engenharia civil e de arquitectura; prestação de serviços
na área da restauração, hotelaria e turismo; exploração de marcas
registadas, patentes, direito de autor e direitos conexos; preparação e
promoção de acções publicitárias, planos de marketing, estudos de
mercado, inquéritos de satisfação e relatórios comerciais, catálogos,
brindes, materiais publicitários, brochuras e publicações similares para
empresas e particulares.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras entidades com vis-
ta à constituição de sociedades, agrupamentos complementares de
empresas, parcerias, joint-ventures, consórcios e associações em par-
ticipação, bem como adquirir participações em qualquer sociedade,
mesmo com objecto social diferente do referido no número anterior.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 4900 euros pertencente à sócia FRANQUITRAVEL �
Viagens e Turismo, L.da, e outra no valor nominal de 100 euros, per-
tencente ao sócio Luís Manuel da Costa Santos Pinto de Lima.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderá ser exigidos aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital até ao décuplo do valor das respectivas parti-
cipações e em condições a serem aprovadas por unanimidade em
assembleia geral.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que forem fixados pela assembleia geral que determinará
as respectivas condições de reembolso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 111 � 12 de Maio de 2004 10 483

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre os sócios, ou a sua divisão em caso de
cessão parcial, é livre e não carece do consentimento prévio da sociedade.

2 � A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento prévio
da sociedade e está sujeira ao direito de preferência dos demais sócios.

3 � No caso de recusa de consentimento da sociedade à pretendi-
da cessão, deverá esta adquirir ou amortizar a quota ou quotas cedendas
pelo respectivo valor nominal.

4 � O sócio que pretenda ceder, total ou parcialmente, a sua quo-
ta a terceiros deverá notificar tal facto, por escrito, aos restantes
sócios, indicando as quotas que pretende ceder, a identidade do pro-
posto cessionário, o preço, forma de pagamento e os demais termos
e condições da pretendida cessão.

5 � O(s) sócio(s) que pretendam exercer o direito de preferência
deverão notificar esse facto, por escrito, ao sócio cedente, no prazo
de 30 dias a contar da data da recepção da notificação prevista no
n.º 3 supra. Caso os restantes sócios não procedam a tal notificação
no referido prazo, entender-se-á que não pretendem exercer o direito
de preferência. Caso um ou mais sócios tenham exercido o direito de
preferência, o sócio cedente deverá instruí-los nesse sentido e ceder-
lhes a respectiva quota, proporcionalmente às suas participações.

6 � Com a recepção da notificação relativa ao exercício do direi-
to de preferência, considerar-se-á existir um contrato-promessa de
cessão de quotas entre os sócios em causa, sujeito ao regime de exe-
cução específica. As quotas deverão ser adquiridas nos exactos termos
da oferta.

ARTIGO 6.º

Amortização da quota

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota dos sócios sem o
consentimento do respectivo titular, quando tenha ocorrido um dos
factos a seguir enumerados, que o presente contrato considera funda-
mento de amortização compulsiva:

a) Fraude, acção ou omissão, devidamente comprovadas, lesivas de
direitos, bom nome da sociedade e dos sócios;

b) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-
quer das quotas, bem como penhora, confisco, arrematação ou adju-
dicação judicial de quotas ou ainda venda em execução ou transferên-
cia da titularidade de quotas, imposta por meio legal ou administrativo;

c) Condenação do sócio em processo judicial movido pela sociedade;
d) Por divórcio, separação judicial de pessoas e bens, caso a quota

não fique na posse do sócio titular;
e) Quando a quota seja dada em garantia de qualquer obrigação es-

tranha à sociedade, sem autorização da sociedade;
f) Em caso de transmissão da respectiva quota sem observância do

disposto no artigo 5.º
ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, serão exercidas por dois ou mais gerentes eleitos em
assembleia geral por mandatos de quatro anos.

2 � Os gerentes não serão remunerados, excepto deliberação em
contrário da assembleia geral.

3 � À gerência são conferidos os poderes necessários para assegu-
rar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no âmbito da actividade comercial da socie-
dade e dentro dos limites do respectivo objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar, letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal ou celebrar contratos de prestação de

serviços;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis,

e celebrar contratos de aluguer ou de locação financeira mobiliária;
f) Comprar, hipotecar ou onerar bens imóveis e celebrar contratos

de financiamento;
g) Aceitar empréstimos ou outros compromissos financeiros similares;
h) Prestar caução ou garantias nos termos da lei.
4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da

sociedade para fins específicos.

ARTIGO 8.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos nos seguintes casos:

a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente com poderes delegados, dentro do

âmbito da respectiva delegação de poderes;

c) Pela assinatura de um gerente e de um procurador ou pela assi-
natura de um ou mais procuradores da sociedade, dentro dos limites
da respectiva procuração.

2 � Aos gerentes é vedada a possibilidade de obrigar a sociedade
em quaisquer negócios de favor, sejam fianças, letras, avales, abona-
ções ou outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estra-
nhos aos negócios sociais, sendo nulos e de nenhum efeito todos os
actos praticados e os contratos celebrados nestas condições, sem pre-
juízo de o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que
lhe causar.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por
meio de carta registada, expedida com pelo menos 15 dias de antece-
dência, excepto disposição legal em contrário.

2 � O(s) sócio(s) que não possam comparecer em determinada
assembleia geral poderá(ão) fazer-se representar por outro sócio ou por
qualquer outra pessoa, mediante carta-mandato, dirigida à sociedade, a
qual, deverá referir a identidade do representante, só podendo a mesma
ser utilizada uma vez.

ARTIGO 10.º

Secretário da sociedade

A sociedade poderá ter um secretário e um suplente, que serão
designados pela assembleia geral, os quais terão as funções previstas
na lei.

ARTIGO 11.º

Exclusão de sócio

No caso de exclusão de sócio, este apenas terá direito ao valor
nominal da sua quota, se não resultar outro inferior do último balan-
ço ou outro especialmente efectuado para o efeito, caso em que será
esse o adoptado.

ARTIGO 12.º

Lucros

1 � Após a constituição do fundo de reserva legal exigida por lei,
os lucros líquidos apurados no final de cada exercício, serão aplicados
conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos adiantamentos sobre
lucros nos termos legais, mediante deliberação da assembleia geral da
sociedade e parecer favorável do órgão de fiscalização, caso exista.

ARTIGO 13.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos casos legalmente previstos, e em qual-
quer caso de dissolução, deverá o liquidatário ser nomeado por delibe-
ração da assembleia geral, procedendo este à liquidação da sociedade,
pagando o passivo e distribuindo o activo, se o houver, pelos sócios
na proporção das quotas que cada um possuir.

ARTIGO 14.º

Disposições gerais, transitórias e finais

1 � Ficam, desde já, nomeados gerentes para o quadriénio de
2003 a 2006: Rui Abel Rodrigues Franco, casado, residente na Rua de
Júlio Dinis, 16-A, Évora; Luís Manuel da Costa Santos Pinto de Lima,
solteiro, maior, residente na Rua de Brito Capelo, 223, escritório 12,
Matosinhos; Pedro Cláudio Monteiro Mendes, casado, residente na
Rua de Luísa Neto Jorge, 475, 5.º esquerdo, Leça da Palmeira; José
Joaquim Gonçalves Puga, casado, residente na Rua de Florbela Espan-
ca, 82, Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão.

2 � Para fazer face às despesas com a constituição e inicio de
actividade da sociedade, incluindo as despesas inerentes à presente
escritura, publicações e registo, fica, desde já, autorizado qualquer
gerente da sociedade, a praticar os actos necessários ao levantamento
no Banco Espírito Santos, Centro de Empresas do Alentejo, da im-
portância ali depositada em conta aberta em nome da sociedade, a
título de capital social.

Está conforme.

1 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002601461

MEIRELES & MARQUES � ENGENHARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 004/20010214; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505309521; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 10, 11 e 13/
20040323.

Certifico que cessou funções o gerente Marco Ângelo Fernandes
Morais, por renúncia, em 5 de Fevereiro de 2004, foi nomeada ge-
rente Ângela Cunha Marques, por deliberação naquela data e foram
alterados os n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 4.º do contrato da sociedade,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Meireles & Marques � Engenha-
ria Industrial, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, eleita em assembleia geral, será re-
munerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, po-
dendo a remuneração consistir total ou parcialmente numa participa-
ção sobre os lucros.

2 � A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) Pela assinatura do gerente, se a gerência for singular;
b) Pela assinatura conjunta de dois gerentes, se a gerência for plural.
3 � Aos gerentes não é permitido obrigar a sociedade em actos ou

negócios estranhos ao objecto social, nomeadamente, através de fi-
anças, subfianças ou avales.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601470

EQUINSINO � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 439/20040402; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/20040402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EQUINSINO � Comércio de Produtos
de Hipismo, L.da, com sede na Rua do General Humberto Delgado,
181-F, 4.º, freguesia de Leça da Palmeira, Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro de mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de produtos
desportivos para hipismo, exploração de desportos da natureza, acti-
vidades de lazer, práticas de desporto e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Manuel Maria de Queirós Cyrne
Rebello de Menezes, e uma do valor nominal de 250 euros, perten-
cente ao sócio Fernando Manuel Batalha Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo do sócio Manuel Maria de Queirós Cyrne Rebello de
Menezes, que desde já é nomeado gerente.

2 �Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento quaisquer móveis e imó-

veis de e para a sociedade e;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

2 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002601488

SANTARÉM
SANTARÉM

CALÇADAS GATO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4609/
040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506880680; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/080304.

Certifico que por escritura de 17 de Fevereiro de 2004 lavrada a
fls. 66 do livro de notas para escrituras diversas n.º 173-C do Cartó-
rio Notarial de Alcanena entre Sandra Isabel Cordeiro Martins, sol-
teira, maior e, Alda Maria do Rosário Cordeiro Jorge casada com
Joaquim Pereira Jorge sob o regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Calçadas Gato Branco, L.da e  tem a
sua sede na Rua de Serpa Pinto, 149, 1.º, em Santarém, freguesia de
São Salvador, concelho de Santarém.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro de mesmo concelho ou para concelho
limítrofes, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de pedreiras, comercia-
lização, calcetamentos, importação e exportação de rochas, aluguer
de máquinas, aterros e desaterros, construção civil, obras públicas e
particulares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma a cada uma das sócias
Sandra Isabel Cordeiro Martins e Alda Maria do Rosário Cordeiro Jorge.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
das gerentes ambas as sócias.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas conjuntas de dois gerentes.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É livremente permitida a divisão e cessão total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos carece do consentimento da sociedade e fica sujeita ao di-
reito de preferência da sociedade, em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes, em segundo lugar.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer sócio
quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou qualquer
outra forma de apreensão judicial, ou incluída em massa falida.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004517026

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FOZ DO ALVIELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2921/
941103; identificação de pessoa colectiva n.º 503310735; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 11/030304.

Certifico que por acta lavrada em 21 de Janeiro de 2003, foi no-
meado gerente Maria Madalena Frazão de Sacadura Botte Abecassis.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004517158

URBANIMOBILIÁRIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4614/
040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506874036; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/040316.

Certifico que por escritura de 27 de Fevereiro de 2004 lavrada a
fls. 121 do livro de notas para escrituras diversas n.º 174-F do 2.º
Cartório Notarial de Santarém entre Luís Miguel Guerra Quaresma
Almeida Cardoso, divorciado e, Alexandra Isabel Rato Almeida Car-
doso, solteiro, menor e, Bruno Miguel Rato Almeida Cardoso, soltei-
ro, menor, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação URBANIMOBILIÁRIA � So-
ciedade Imobiliária, L.da, com sede na Travessa  da Lameira, 21, 2.º
direito, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

2.º

A sociedade tem por objecto social administração, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para os indicados fins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, correspondente à soma de quatro quotas iguais, do va-
lor nominal de 12 500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade será eleita e destituída em assembleia ge-
ral, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Luís Miguel Guerra
Quaresma Almeida Cardoso, bastante a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos sejam de que natureza
forem.

5.º

A sociedade poderá abrir filiais em qualquer ponto do país, bastan-
do para tal que seja deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, tendo esta
e os restantes sócios direito de preferência na sua aquisição.

§ único. Havendo mais de um sócio interessado em usar deste direi-
to, e salvo convenção em contrário, a quota ou parte será dividida
pelos pretendentes na proporção do valor da quota que já possuam na
sociedade.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência de
qualquer sócio e continua com os sobrevivos ou capazes e com os

herdeiros da falecido, representados pelo cabeça de casal, no caso da
herança permanecer indivisa.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que resul-
tar do último balanço, nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Quando a quota for arrolada, penhorada, arrestada, apreendida,

ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por interdição ou inabilitação do sócio;
d) Quando por divórcio ou separação de pessoas e bens de qualquer

sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao sócio titular.

9.º

A sociedade poderá, mediante deliberação em assembleia geral, ter
participação noutras sociedades ainda de que objecto diferente, e em
agrupamentos complementares de empresas.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, e igualmente poderão ser feitas à caixa social, prestações su-
plementares de capital, até ao décuplo do capital social, desde que
aprovados e deliberados em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004517140

ESCABELADO � INDUSTRIA DE TORNEADOS
DE MADEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1960/
880818; identificação de pessoa colectiva n.º 502023139; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/120304.

Certifico que por escritura de 12 de Dezembro de 2003 lavrada a
fls. 145 do livro de notas para escrituras diversas n.º 167-F do 2.º
Cartório Notarial de Santarém, foi alterado o pacto da sociedade na
sua totalidade, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ESCABELADO � Indústria de Torne-
ados de Madeira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Corredoura, freguesia de S. Vicente do Paúl, concelho de Santarém.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto indústria de carpintaria mecânica e
torneados de madeira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens do activo constantes da escrita, é de 99 759,57 euros, correspon-
dente a uma única quota de igual valor, pertencente ao sócio único, Flo-
rindo Pereira Escabelado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, pertence a um ou mais gerentes eleitos em assembleia
geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio único Florindo Perei-
ra Escabelado.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos ou
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio
único e a sociedade desde que os mesmos sirvam à prossecução do
objecto social.

2 � Por decisão do sócio único registada em acta por si assinada,
poderá este efectuar suprimentos à sociedade.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004517107
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J. AZEVEDO PEREIRA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4611/
040311; identificação de pessoa colectiva n.º 506900398; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/110304.

Certifico que por escritura de 10 de Março de 2004 lavrada a
fls. 109 do livro de notas para escrituras diversas n.º 367 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I entre
Maria Luzia Costa da Silva de Azevedo Pereira e José António de
Azevedo Pereira, casados entre si sob o regime da separação de bens,
e José Henriques Silva de Azevedo Pereira, solteiro, menor e, António
Gonçalo Silva de Azevedo Pereira, solteiro, menor, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Azevedo Pereira & Asso-
ciados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Marecos, Foro do
Catrino, freguesia de Vale de Santarém, concelho de Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro de mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria financeira, contabili-
dade, informática e publicidade. Formação profissional. Consultoria nos
domínios da gestão e estratégia empresariais. Gestão e administração de
imóveis. Comércio, importação, exportação e representação de produ-
tos e equipamentos informáticos, eléctricos e electrónicos, brindes e
materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais,
do valor nominal de 2400 euros cada uma e uma de cada sócio José
António de Azevedo Pereira e Maria Luzia Costa da Silva de Azeve-
do Pereira e outras duas iguais, do valor nominal de 100 euros cada
uma e uma de cada sócio José Henrique Silva de Azevedo Pereira e
António Gonçalo Silva de Azevedo Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Luzia Costa da Silva
de Azevedo Pereira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004516445

MARIA FILOMENA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4610/
040310; identificação de pessoa colectiva n.º 506866777; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040310.

Certifico que por escritura de 27 de Fevereiro de 2004 lavrada a
fls. 97 do livro de notas para escrituras diversas n.º 366 do Cartório

Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, Maria
Filomena Patrício Cardoso da Costa casado com Elias Borges da Costa
sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Filomena Costa, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta da Cidade de Badajoz,
3, freguesia e Marvila, concelho de Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto papelaria, serviços de fotocopias e
encadernações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é 5000 euros representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente à sócia única.

2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante correspondente a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo com objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004516437

SARDOAL

STARCARNES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 123/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504026682; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/040322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 27 de Fevereiro de 2004.

6 de Abril de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001771363

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

TRIPLO V � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Local da Parvoíce (São Pedro),
freguesia de Santa Maria Castelo, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 685/040331; identificação de pessoa colectiva n.º P506882578;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040331.
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Certifico que entre Vânia Alice Dias Vitorino, solteira, maior, residen-
te no sítio do Areeiro, Majapoas Alcácer do Sal, Joaquim Correia Vitorino,
casado com Luísa Maria Marques Dias Vitorino, na comunhão geral,
residente no sítio do Areeiro, Majapoas, Alcácer do Sal e Hélder Luís
Dias Vitorino, solteiro, maior, residente na Estrada de Santa Luzia, lote 10,
Alcácer do Sal, foi constituída a sociedade supra que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRIPLO V � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no local da Parvoíce (São Pedro), fregue-
sia de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo), concelho de Alcácer do Sal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de constru-
ção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
12 500 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 7500 euros pertencente ao sócio Joaquim Correia Vitorino,
e duas iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada
um dos sócios Hélder Luís Dias Vitorino e Vânia Alice Dias Vitorino.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Correia
Vitorino.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social depo-
sitado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socieda-
de, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002127883

ALMADA

VERA & ZAIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 765/
15112002; identificação de pessoa colectiva n.º 503496545; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/24032004.

Certifico que, com relação à sociedade supra referida, foi registado
o seguinte: dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 14 de Janeiro de 2004.

8 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita 2003310614

COMILHO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 275/
11102000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
11102000.

Certifico que entre Francisco Aníbal Milho da Conceição, Mariana
Brás da Silva Milho da Conceição, Telma Maria Grazina Carvão, Luís
Miguel da Silva Milho da Conceição e Maria Helena da Silva Milho
da Conceição, foi constituída a sociedade supra referida cujo contrato
é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COMILHO � Sociedade Imo-
biliária, S. A.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Francisco do Recreio,
7, 3.º direito, freguesia e concelho de Almada, que poderá ser
transferida para outro local do mesmo concelho, ou para concelho
limítrofe, por decisão do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a compra de prédios para revenda,
revenda dos adquiridos para esse fim, administração e exploração de
espaços comerciais.

ARTIGO 4.º

A Sociedade funcionará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de 50 000 
euros e corresponde 10 000 acções de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � Os títulos representativos das acções são ao portador poden-
do ser de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, ou 10 000 acções.

2 � Os títulos representativos das acções são numerados e assina-
dos por dois administradores ou por mandatários da Sociedade para o
efeito designados.

ARTIGO 7.º

No caso de aumento de capital os accionistas dispõem de direito de
preferência proporcional ao número de acções que possuírem, quer
na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

Este direito, sob pena de prescrição, deve ser exercido no prazo de
um mês a contar da data da deliberação do aumento.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Os accionistas deliberam em assembleia geral regularmente
convocada e reunida ou nos termos do artigo 54.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

As deliberações dos accionistas são tomadas nos termos do arti-
go 373.º, n.os 2 e 3 do Código das Sociedades Comerciais.
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 ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente, que substituirá o presidente e por um secretário, elei-
tos também em assembleia geral, por um período de três anos.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais são convocadas sempre que a lei o determine
ou a administração ou fiscal único o entendam conveniente, devendo
os accionistas depositar na sede social, com oito dias de antecedência
à data da assembleia, as suas acções, para efeito de poderem nela
participar.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral não poderá deliberar em primeira convocatória
sem que estejam presentes ou representados accionistas que detenham
acções correspondentes a pelo menos metade mais um voto do capi-
tal social.

ARTIGO 13.º

1 � Excepcionadas as deliberações expressamente reguladas de
forma diversa no do Código das Sociedades Comerciais para as quais
carece de maioria qualificada, a assembleia geral delibera por maioria
simples.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primeiros
meses de cada ano, designadamente para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

Sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
e) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou por

este pacto.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 15.º

1 � A Sociedade é gerida por um conselho de administração, com-
posto por três membros, dos quais um será presidente, eleito em
assembleia geral por períodos de três anos, sendo admitida a sua ree-
leição.

2 � Os administradores são dispensados de caucionar a sua res-
ponsabilidade.

3 � Os administradores podem ou não ser remunerados, devendo,
anualmente, na assembleia a que se refere o artigo 376.º do Código
das Sociedades Comerciais deliberar-se sobre o assunto.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das de-
mais atribuições que lhe conferem a lei e os presentes estatutos,
nomeadamente: gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as
operações compreendidas no objecto social; representar a Sociedade
em juízo ou fora dele, propor e contestar quaisquer acções judiciais,
confessar, desistir ou transigir sobre o objecto das mesmas, bem como
comprometer-se em arbitragens; adquirir, alienar, permutar, locar ou
onerar bens imóveis ou móveis, incluindo nestes últimos acções e
obrigações; negociar com instituições de crédito operações de finan-
ciamento, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que
reputar convenientes; movimentar contas bancárias, depositar e le-
vantar dinheiros, emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, le-
tras, livranças, extractos de facturas e outros títulos de crédito.

ARTIGO 17.º

A Sociedade obriga-se com a intervenção, em conjunto, de dois
administradores podendo, todavia, constituir mandatários ou procu-
radores para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
nos termos da lei.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 18.º

A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único, revisor oficial
de contas, eleito em assembleia geral, por um período de três anos,
podendo ser reeleito.

ARTIGO 19.º

As atribuições do fiscal único são as determinadas pela lei.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados e disposições finais e transitórias

ARTIGO 20.º

O ano social coincida com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço destinar-se-ão:
a) Para reserva legal 5% até que esta complete 20% do respectivo

capital social;
b) Para formação ou reintegração das reservas especiais e quais-

quer outros destinos aprovados em assembleia geral, representativa
de, pelo menos, três quartas partes do capital social, as quantias para
tanto respectivamente fixadas, com observância do disposto no lei;

c) Para dividendos, o saldo restante.

ARTIGO 22.º

A Sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e em conformi-
dade com as deliberações da assembleia geral e de igual forma se pro-
cederá à sua liquidação e partilha.

24 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 3000139705

MULTIMÓDULO � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8775/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503950130; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000139704

CORSIRI � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 057/
15032000; identificação de pessoa colectiva n.º 502402431; data
do depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000139703

METALÚRGICA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 882/
670424; identificação de pessoa colectiva n.º 500192588; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000139696

OLIVEIRA & ANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 718/
630905; identificação de pessoa colectiva n.º 500959994; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000139694
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MAMEDE & GARCIA CANALIZAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5631/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502315440; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139685

TEMPORÃO, FERNANDES & RÊGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7378/
940523; identificação de pessoa colectiva n.º 501253866; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139681

PROTOSERVE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8973/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504063812; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/121297.

Certifico que foi registada a sociedade supra referida, cujo contrato
é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma PROTOSERVE � Prestação de Servi-
ços e Distribuição de Equipamentos, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 38, 3.º
direito, Quinta de Santo António, freguesia da Costa da Caparica,
concelho de Almada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a comercialização de produtos e
equipamentos em geral, inclusive médicos, próteses auditivas e
dentárias, importação, exportação e distribuição e a prestação de ser-
viços correlativos e venda de produtos e equipamentos à comissão.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 380 000$ perten-
cente à sócia Rosa Maria da Conceição Pinto e uma de 20 000$ per-
tencente à sócia Silvina Maria da Conceição Pinto.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhora ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos casos

previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral fica a cargo da sócia Rosa Maria da Conceição Pin-
to, desde já designada como gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

7.º

Prestações suplementares

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 000 000$.

Disseram ainda as outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade ficando a gerência autorizada a:

a) Praticar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Fazer o levantamento integral do capital para aquisição de equi-

pamento;
c) Celebrar contratos leasing ou outros contratos para aquisição de

veículos automóveis ou de equipamentos.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 3000139678

MULTILABOR � CEDÊNCIA DE SERVIÇOS EMPRESA
TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5606/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502305177;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 6, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; núme-
ros e data das apresentações: 17, 18, 26 e 27/150997.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Joaquim Nunes da Fonseca, por

renúncia de 29 de Julho de 1997.
Cessação de funções do gerente Manuel de São José Gomes, por

renúncia em 29 de Julho de 1997.
Cessação de funções dos gerentes José Rocha Cabrita e José António

Leite Mendes Rodrigues, por renúncia em 29 de Julho de 1997.
Nomeação de gerentes por deliberação de 29 de Julho de 1997.
Gerentes: Fernando de Almeida Sousa Marques, casado, Rua do Pato

Real, 1, 1.º esquerdo, Cascais; António Sousa Ribeiro da Cruz, casado,
Calçado do Monte, 29, 1.º direito, Lisboa e Eduardo Antunes Duarte,
casado, Rua 28, 5, Bairro da Encarnação, Lisboa.

6 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000139676

PERFECTUS � CONSULTADORIA E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8171/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503610143; inscri-
ção n.º 1; data da apresentação: 260296.

Certifico que foi registada a sociedade supra referida, cujo contrato
é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação social PERFECTUS �
Consultadoria e Fiscalização de Obras, L.da, e terá a sua sede em Praceta
de Viana da Mota, 9, 5.º esquerdo, freguesia do Feijó, concelho de Almada.

2 � Por simples deliberação dos sócios em assembleia geral, ou nos
termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, poderão
ser criadas, mantidas ou extintas, filiais ou qualquer outra forma de re-
presentação, em qualquer ponto do país ou estrangeiro, bem como mudar
a sua sede social.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste em consultadoria nas áreas de engenharia
e arquitectura, fiscalização, coordenação e controlo de obras, obras
de construção civil, serviços, assistência técnica, projectos.

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social é de 400 000$ totalmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas iguais de 200 000$, pertencendo uma
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a cada sócio, José Augusto da Costa Lopes e Isabel da Conceição
Angelo Antunes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual a 30 000 000$.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas, ou parte de quotas, a pessoas estranhas à

sociedade depende do consentimento desta nos precisos termos do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Por acordo entre esta e o respectivo titular;
b) Se qualquer quota for objecto de penhor, arresto ou outra pro-

vidência cautelar;
c) Por interdição de qualquer sócio;
d) Quando a actividade do sócio for nociva à sociedade e reconhe-

cida pela totalidade dos restantes sócios.
1 � A deliberação da amortização deverá ter lugar dentro dos

90 dias contados a partir do conhecimento do gerente da sociedade
do facto que permita a amortização.

2 � O preço da amortização corresponderá, salvo acordo em con-
trário, ao valor de liquidação da quota determinado nos termos do
n.º 2 do artigo 102.º do Código das Sociedades Comerciais, com refe-
rência ao momento da deliberação.

ARTIGO 7.º

Representação e gerência

1 � A sociedade será representada em juízo, ou fora dele, activa e
passivamente, pelo respectivo gerente José Augusto da Costa Lopes.

2 � Ao gerente são conferidos os mais amplos poderes de repre-
sentação e ainda os de vender e onerar os bens imóveis, sujeitos ou
não a registo, que a sociedade venha a comprar para a prossecução
dos seus fins, e ainda os de constituírem procuradores.

3 � O gerente é dispensado de caução, e será ou não remunerado,
conforme deliberação da assembleia geral.

4 � A sociedade, por intermédio do gerente, poderá nomear pro-
curadores os quais obrigarão a sociedade, nos termos condições e li-
mites estabelecidos nos respectivos mandatos.

5 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos é necessário e bastante a assinatura do gerente.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral reunir-se-á sempre que convocada pelo
gerente, e nos casos previstos na lei, sendo os trabalhos da mesma,
presididos pelo sócio nela presente que possuir, ou representar, maior
fracção de capital.

2 � Quando a lei não exigir outro prazo, e forma de convocação,
as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas enviadas
aos sócios, para a morada constante dos registos sociais com antece-
dência não inferior a 15 dias.

ARTIGO 9.º

Balanço

1 � Os balanços serão anuais e encerrados em 31 de Dezembro de
cada ano.

2 � O balanço geral de contas, com o relatório da gerência será
apresentado à assembleia geral até 31 de Março, seguinte a cada exer-
cício.

3 � A assembleia geral poderá atribuir à gerência poderes para
decidir sobre a aplicação dos resultados líquidos.

ARTIGO 10.º

Morte de sócio

1 � A sociedade não se dissolve por morte, inabilitação ou inter-
dição de qualquer dos sócios.

2 � Por morte ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade
continuará com os respectivos herdeiros ou representantes, que deve-
rão designar um de entre eles, que a todos represente em face da so-
ciedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

3 � Se no prazo de 30 dias após o falecimento, os interessados na
quota respectiva não indicarem à sociedade o nome de um deles que

a todos represente, é devolvido a esta o direito de proceder à no-
meação desse representante.

ARTIGO 11.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos expressos na lei, ou quando
for decidido por sócios que representem 75% do capital social.

2 � Acordada ou decretada a dissolução, a assembleia geral regula-
rá o modo de liquidação e nomeará o liquidatário ou liquidatários.

ARTIGO 12.º

Alteração do pacto social

Toda a alteração ao pacto social deve obter, pelo menos, 75% da
totalidade do capital social.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000139671

MARTINS & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6981/
930722; identificação de pessoa colectiva n.º 503044849; número
e data do depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139666

GUERREIRO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1082/
701221; data do depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139664

C. M. M. � COMÉRCIO DE MOTORES
E MOTORREDUTORES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9993/
141299; identificação de pessoa colectiva n.º 504593773; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139662

DUARTE & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9698/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504555464; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139658

MOVITAGUS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8971/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504064509; data do
depósito: 29062001.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139655

GINESUL � CENTRO DE DIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO
E OBSTÉTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5167/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 502075520; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139651

SOTECNO-GAIO � SOCIEDADE INDUSTRIAL
TECNO-ELÉCTRICA DE BACELOS DE GAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4021/
800620; identificação de pessoa colectiva n.º 500978123; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139646

MORGADO & AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2182/
810402; identificação de pessoa colectiva n.º 501155970; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139643

ESTALAGEM COLIBRI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8432/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503744476; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

5 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139642

NÃO DIGAS À MAMÃ � CONFECÇÃO DE ARTIGOS
DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9443/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504707396; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000139641

MARTINS & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1503/
071175; identificação de pessoa colectiva n.º 500382603; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139640

TÁXIS AMADEU & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7915/
950802; identificação de pessoa colectiva n.º 500495572; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139639

SOCIEDADE DE CONFECÇÕES DE SENHORAS
ELEGÂNCIA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1244/
721219; identificação de pessoa colectiva n.º 500255571; data do
depósito: 29062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria Ferreira
Alves Miranda. 3000139638

MARCELINO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 699/
630529; identificação de pessoa colectiva n.º 500963231; data do
depósito: 02072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 1000254842

LOGISMED � DISTRIBUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 054/
000301; identificação de pessoa colectiva n.º 503559156; data do
depósito: 02072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 1000254841

COSTA, RAMOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1295/
730717; identificação de pessoa colectiva n.º 500079110; data do
depósito: 02072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 1000254840

MOITA

MUNDIMASSAS � INDÚSTRIA DE MASSAS
ULTRACONGELADAS, L.DA

Sede: Rua de S. Pedro, armazém 2, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2131/
020524; identificação de pessoa colectiva n.º 505574250;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 1 e 2/260304.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe renunciou à ge-
rência a ex-sócia Filomena de Jesus Morais Teixeira em 12 de Feve-
reiro de 2004, que foi aumentado o capital com a quantia de
55 000 euros, subscrito por Cátia Sofia Fandino Duque com
44 000 euros e por Pedro Miguel Homem Duque com 11 000 euros,
e que foi alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º

Capital: 60 000 euros.
Sócios e quotas: Cátia Sofia Fandino Duque, 48 000 euros e Pedro

Miguel Homem Duque, 12 000 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferida está conforme.

5 de Março de 2004. � A Ajudante, Cristina Maria Lucas Bolina.
2004165502

NORTEDAGULHA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS, S. A.

Sede: Quinta dos Machados, lote 61, Zona Industrial Moita,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1808/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505248336; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/250304.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 4, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: Nomeação da administração e fiscalização para o
triénio de 2004 a 2006.

Administração: presidente � Alfredo Martins Rodrigues;
administrador: Helena Judite da Conceição Rodrigues; administrador: Maria
Ivone Fialho de Abreu Tavares.

Fiscalização: fiscal único: José Candeias Lourenço Jacob, revisor
oficial de conta n.º 858, casado, Rua de Gago Coutinho, 22, Baixa da
Banheira, Moita em representação da sociedade Reinaldo Soares,
Rogério Coelho e José Jacob, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas n.º 162; fiscal suplente: Rogério Carlos Guedes Coelho, revisor
oficial de contas n.º 787, casado, Avenida de D. João II, 8, 3.º frente,
Setúbal em representação da sociedade Reinaldo Soares, Rogério Co-
elho e José Jacob, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 162.

Data: 26 de Dezembro de 2003.

Conferida está conforme.

2 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Germano dos Santos
Sousa. 2005717401

BAIA-DECOR, SOCIEDADE DE MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Alentejo, 16-A, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 370/
810915; identificação de pessoa colectiva n.º 501209590.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

6 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Marmeleira Migas Monteiro. 2004156783

ULEPIM � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.
Sede: Quinta da Fonte da Prata (Velha), Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1456/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504145185; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/190304.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 9, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: Nomeação da administração: vice-presidente �
Maria Filipa Jove Santos, casada, Avenida de Alfonso Molina, Edifí-

cio Fadesa, Corunha, Espanha; vogais: Bernardino Hernandez Póveda,
casado, Avenida de Alfonso Molina Edifício Fadesa, Corunha, Espanha;
José Ares Santiso, casado, Avenida de Alfonso Molina, Edifício Fadesa,
Corunha, Espanha; Gabriel Nieto Penãmaria, casado, Avenida Alfon-
so Molina, Edifício Fadesa, Corunha, Espanha.

Prazo: Quadriénio de 2002 a 2005.
Data: 31 de Outubro de 2003.

Conferida está conforme.

2 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Germano dos Santos
Sousa. 2004156767

CONSTRUÇÕES JOSÉ MARIA, L.DA

Sede: Rua de S. Sebastião, 23, 2860-487, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 501/
880517; identificação de pessoa colectiva n.º 501980067.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Conferida está conforme.

2 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 2004156791

CORREIA FURTADO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Silva Evaristo, 4, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2002/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505759136; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/2303004.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 2, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º
Gerência: Fica a cargo de quem vier a ser nomeado gerente por

decisão do sócio único, ficando desde já nomeadas gerentes, a sócia
Dionísia Maria Correia Furtado e a não sócia Maria de Lurdes Félix
da Silva Viegas, solteira, maior, Rua de Carvalho Araújo, 35, 1.º es-
querdo, Lavradio, Barreiro.

Forma de obrigar a sociedade: é necessária a assinatura de um ge-
rente.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

31 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 2004165561

SÉRGIO M. � ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Açores, 75, 1.º esquerdo, Baixa da Banheira,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2369/
040323; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040323.

Certifico que Sérgio António Picado Marques constituiu sociedade
em epígrafe, da qual é o único sócio e que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sérgio M. � Electricidade e Elec-
trónica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Açores, 75, 1.º esquer-
do, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da Moita.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagens de instalações eléctricas e
prestação de serviços na área de construção civil, electrónica e tele-
comunicações.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 5000 euros
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único, ficando desde
já nomeado gerente com ou sem remuneração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferida está conforme.

31 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2004165480

L. S. MARES � CLIMATIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Bernardino Augusto Xavier, 24, 2.º esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2370/
040325; identificação de pessoa colectiva n.º 506480917; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/250304.

Certifico que foi constituída sociedade unipessoal em epígrafe por
Luís Jorge Bernardo dos Santos Mares, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. S. MARES � Climatizações,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardino Augusto
Xavier, 24, 2.º esquerdo, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da
Moita.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação de ar condicionado e
climatizações.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio, fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferida está conforme.

2 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2004165499

SANTIAGO DO CACÉM

SOBRAL, SANTIAGO & SEVERINO � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Bairro do Pica Pau, banda 1, edifício 4, rés-do-chão
esquerdo, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1196/020621; identificação de pessoa colectiva n.º 505691566;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: (of) 11 e 12/20040318.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções dos gerentes, Maribel Susana Pereira Menano
Sobral, Leonor Alexandra Assis da Costa Santiago e Virgílio Manuel
Santos Severino, por renúncia em 2 de Março de 2004; e alteração
parcial do contrato de sociedade tendo a alteração sido quanto aos
artigos 3.º e 4.º do contrato de sociedade, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 5000 euros
e acha-se dividido em três quotas: duas iguais do valor nominal de
2000 euros e uma do valor nominal de 1000 euros, todas pertencen-
tes à sócia, Ana Mafalda Rebelo Matias.

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � Está já nomeada gerente a sócia, Ana Mafalda Rebelo Matias.

O texto da sociedade, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida com o original.

6 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299204

CAMPOS & CHINITA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1336/040308; identificação de pessoa colectiva n.º P506851621;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040308.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por Ricardo Manuel dos Anjos Chinita e Susana Maria de
Jesus Campos, divorciados, residentes no Bairro do Pinhal, bloco A-
4, 8, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, por escri-
tura de 6 de Fevereiro de 2004, exarada a fls. 134, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 218-C, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, que se rege pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Campos & Chinita � Trans-
portes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Pinhal, bloco A-4, 8,
1.º, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, concelho de
Santiago de Cacém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente, nos termos da lei.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferi, está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299131

DOMOTURB � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1335/040226; identificação de pessoa colectiva n.º P506782239;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040226.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por Marco António Cheira Figueira, casado com Carla
Cristina Montemor Neves, na comunhão de adquiridos, Avenida do
1.º de Maio, lote 7, 1.º direito, Santiago do Cacém, por escritura de
26 de Fevereiro de 2004, exarada a fls. 91, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 220, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Setúbal, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOMOTURB � Projectos e
Construções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Pica-Pau, banda 6,
Edifício 3, loja A, freguesia de Santo André, concelho de Santiago de
Cacém.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em projectos e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único, ficando desde
já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferi, está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006299107

GAMANATUR � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1388/040315; identificação de pessoa colectiva n.º P506900525;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20040315.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por António Candeias Parreira Gonçalves Gamito, casado
com Ana Sofia Leitão Cordeiro Gamito, na comunhão de adquiridos,
Rua do General Humberto Delgado, 22, Santiago do Cacém e Sofia
Isabel Pereira Moreno, solteira, maior, lugar da Barrada, Santa Cruz,
Santiago do Cacém, por escritura de 15 de Março de 2004, exarada a
fls. 29, do livro de notas para escrituras diversas n.º 368, do Centro
de Formalidades de Empresas de Lisboa I, que se rege pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GAMANATUR � Produtos
Naturais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Barrada de Cima, fre-
guesia de Santa Cruz, concelho de Santiago de Cacém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos naturais
e dietéticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 2000 euros titulada pelo sócio António Candeias
Parreira Gonçalves Gamito e outra do valor nominal de 3000 euros
titulada pela sócia Sofia Isabel Pereira Moreno.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferi, está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Ajudante, Dinora Lopes Gonçalves dos
Santos Palminha Pereira. 2006299166

NAP COLOURS � CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1337/040312; identificação de pessoa colectiva n.º 506869547;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040312.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por Rui Pedro Gomes Cardoso, solteiro, maior, Bairro
298 Fogos, bloco 10.1, rés-do-chão esquerdo, Vila Nova de Santo
André e Andreia Sofia Faustino Dolbeth e Costa Pacheco, solteira,
maior, Bairro 298 Fogos, bloco 9.2, 1.º direito, Vila Nova de Santo
André, freguesia de Santo André, por escritura de 12 de Março de
2004, exarada a fls. 9, do livro de notas para escrituras diversas n.º 222,
do Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal, que se rege pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NAP COLOURS � Centro de
Cópias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no loteamento das Panteras, lote 1,
Edifício A, loja 1, Vila Nova de Santo André. freguesia de Santo
André, concelho de Santiago de Cacém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de cópias, comércio a
retalho de artigos de papelaria, jornais e revistas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros  e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá o direito de preferência, o qual, de seguida, se de-
fere aos sócios não cedentes.

Conferi, está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Ajudante, Dinora Lopes Gonçalves dos
Santos Palminha Pereira. 2006299158

ELECTRO MIRÓBRIGA, L.DA

Sede: Largo do 25 de Abril, 3, 4 e 5, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 155/731231; identificação de pessoa colectiva n.º 500093059;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/20040322.

Certifico que, foi depositada na pasta respectiva, fotocópia da es-
critura onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da so-
ciedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 26 de De-
zembro de 2003.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299212

J. CASAS NOVAS � DECORAÇÕES E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1339/040323; identificação de pessoa colectiva n.º P506815765;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040323.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por António Figueiras Casas Novas, divorciada e Sérgio
Jacinto Paccanelli, divorciado, residentes no Monte da Vinha à Es-
trada Nacional 4, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho de
Montemor-o-Novo, por escritura de 10 de Fevereiro de 2004, exarada
a fls. 46, do livro de notas para escrituras diversas n.º 200-F, do 2.º
Cartório Notarial de Évora, que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Casas Novas � Decorações e
Restauração, L.da, tem a sua sede na Rua da Pousada, Zona 4, lote E,
loja A, cidade, freguesia e concelho de Santiago de Cacém.

§ único. Por simples deliberação da gerência, sede social poderá ser
transferida para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, podendo ainda aquela instalar e manter filiais,
sucursais, delegações e outras formas de representação em qualquer
parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de lojas de decoração,
móveis, antiguidades, velharias, artesanato e afins. Restaurante, casa
de chá e pastelaria.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 4500 euros pertencente ao sócio Jacinto António Figuei-
ras Casas Novas e outra no valor de 500 euros pertencente ao sócio
Sérgio Paccanelli.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde que
a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social até ao montante global de 10 ve-
zes o valor do capital social existente na altura.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas carece do consentimento da
sociedade, mesmo quando feitas entre sócios.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
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assembleia geral, os quais têm direito à remuneração que anualmente
lhes for fixada também em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Jacinto António Fi-
gueiras Casas Novas.

3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
de um gerente.

Conferi, está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299220

HERBINOVA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, 39, Alvalade, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 857/970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503870137;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: (of.) 5, 6 e 7/20040317.

Certifico, que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções do gerente Francisco Simões Lobo, por re-

núncia, em 2 de Julho de 2001.
Nomeação do gerente António Manuel Martins Raposo, solteiro,

maior, Rua da Liberdade, 6, Alvalade, Santiago do Cacém.
Data da deliberação: 2 de Julho de 2001, e a alteração parcial do

contrato de sociedade em epígrafe, tendo a alteração sido quanto ao
artigo 3.º do referido contrato de sociedade, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas, sendo:

a) uma de 2000 euros, pertencente ao sócio António Manuel
Martins Raposo;

b) uma de 2000 euros, pertencente ao sócio Paulo Valério de Oli-
veira;

c) uma de 2000 euros, pertencente ao sócio Hipólito Batista
Ferreyra.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001804288

RAMOS & VENTURA, L.DA

Sede: Bairro das Flores, Rua das Rosas, 301,
Vila Nova Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1082/010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505431220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2001, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Dezembro de 2003, com a entrada n.º 2.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2002, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Dezembro de 2003, com a entrada n.º 3.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006298631

M. & B. RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça da Concórdia, lote 4, 9, loja D, Vila Nova de Santo André,
freguesia de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1011/000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504750844;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 9 e 10/20040325.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente, Maria Luísa Baleizão Ramos, por
renúncia em 1 de Janeiro de 2004.

Nomeação da gerente Bárbara Rita Serafim Baleizão Ramos, casa-
da, Bairro Horizonte, lote 8, Vila Nova de Santo André, freguesia de
Santo André, Santiago do Cacém.,

Data da deliberação: 1 de Janeiro de 2004.

Conferido com o original.

31 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299190

MEDIOLIR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Loteamento das Panteras, lote 1, Edifício A, loja 4,
porta 2, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André,

Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1267/030320; identificação de pessoa colectiva n.º 506514919;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e da-
tas das apresentações: 1/20040305 e 8/20040317.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente, Lídia Olile Abreu Rodrigues Diogo,
por renúncia em 17 de Dezembro de 2003.

Nomeação do gerente António Luís Pereira Ramos, solteiro, mai-
or, Rua da Alegria, 2, 3.º esquerdo, Sines.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2003.

Conferido com o original.

31 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299182

AGRIFRUTA MIRÓBRIGA, COOPERATIVA
HORTO-FRUTÍCOLA, CRL

Sede: Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 525/880325; identificação de pessoa colectiva n.º 501958693;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 4/20040105.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Recondução da direcção e do conselho fiscal.
Direcção: presidente � Francisco Ventura Matias, casado; tesou-

reiro; João Luís Vilhena Fernandes, casado; secretário: José Gonçal-
ves Duarte, casado; 1.º suplente: António Miguel Messias Gamito,
solteiro, maior; 2.º suplente: José Francisco Pereira Costa, casado.

Conselho fiscal: presidente � António Maria Gonçalves Assunção,
casado; 1.º vogal: Rui Afonso Rodrigues da Silva, casado; 2.º
vogal: António Manuel Gamito de Matos, casado.

Prazo: triénio 2003/2005.
Data da deliberação: 28 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2001804296

CONSTRUÇÕES JOSÉ SILVESTRE GODINHO, L.DA

Sede: ZIL, Zona da Industria Ligeira, lote 26, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 792/960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503688940;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; núme-
ros e data das apresentações: (of.) 15, 17 e 18/20040225.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente, José Silvestre Godinho, por re-
núncia em 5 de Fevereiro de 2004; e conforme acta da assembleia
geral, n.º 1, de 10 de Fevereiro de 2004.
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Nomeação do gerente Eduardo António Neto Rodrigues de Lima,
casado, com Generosa Correia de Brito Lima, na comunhão  de ad-
quiridos, Rua de Camilo Castelo Branco, 33, Santiago do Cacém.

Deslocou a sede para ZIL, Zona da Indústria Ligeira, lote 26, San-
tiago do Cacém.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299077

GONÇALVES, ALFREDO E MATOS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 53, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 285/820707; identificação de pessoa colectiva n.º 501295526.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 16 de
Março de 2004, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006298739

SEIXAL

SOCIGERE � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7501/
040301; inscrição n.º 1/040301; número e data da apresentação: 1/
040301.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Fevereiro de 2004, no Cartório do Centro de Forma-
lidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Conceição Oli-
veira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do cartório, em substituição
legal da notária licenciada Teresa Isabel Dias de Rodrigues Vieira, por
ter faltado ao serviço compareceram como outorgantes:

1.ª Normanda do Céu Rodrigues Monteiro, natural da freguesia de
Vale de Gouvinhas, concelho de Mirandela, casada com João dos San-
tos Monteiro sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua de José Vizinho, 10, Quinta da Carcereira, Sobreda, Almada.

2.ª Ana Sofia Rodrigues Monteiro, solteira, maior, natural da fre-
guesia de Oeiras, residente na Rua de José Vizinho, 10, Quinta da
Carcereira, Sobreda, Almada.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 2984432 de 30 de Março de 1994 e
11252919 de 6 de Setembro de 1999, ambos emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

E por elas foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCIGERE � Contabilidade e
Gestão de Condomínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santiago Kastner, 13-B,
Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, estudos económicos e gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4000 euros pertencente à sócia Normanda do Céu Rodrigues
Monteiro; uma do valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia
Ana Sofia Rodrigues Monteiro.

2 � Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Sofia Rodrigues
Monteiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002896283

ANDREIA ALBERTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7502/
040301; inscrição n.º 1/040301; número e data da apresentação: 2/
040301.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 27 de Fevereiro de 2004, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Lisboa I, perante mim, Maria Teresa
Fernandes Simões Salgado Monteiro, segunda-ajudante do referido
cartório em exercício pleno de funções em virtude da respectiva
notária, licenciada Lina Maria Cabrita Deus Oliveira se encontrar
dispensada do serviço, compareceu como outorgante: Andreia Alberto
Coelho Marques, contribuinte fiscal n.º 231500467, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, solteira,
maior, residente na Praceta de Graça Pina de Morais, 2, 8.º direito,
Santa Marta do Pinhal, Corroios, Seixal, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 12099462 emitido em 18 de Junho de 2003 pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido bilhete de iden-
tidade.

Por ela foi dito que constitui uma sociedade unipessoal por quotas
nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Andreia Alberto Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Graça Pina de Morais,
2, 8.º direito, no lugar Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios,
concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração e gestão de máquinas de
venda automática. Comissionista em comércio de produtos alimenta-
res e brinquedos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 �Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo com objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002896291

MOREIRA & PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7506/
040304; inscrição n.º 1/040303; número e data da apresentação: 1/
040303.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Março de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, licenciada Teresa
Isabel Dias de Rodrigues Vieira, respectiva notária, compareceram
como outorgantes:

1.º Nuno Jerónimo Moreira, natural da freguesia de Carção, conce-
lho de Vimioso, casado com a segunda outorgante sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Florbela Espanca, Fernão
Ferro, Seixal.

2.ª Maria Fernanda da Paixão Ferreira Moreira, natural da fregue-
sia de Guarda (Sé), concelho da Guarda, casada com o primeiro
outorgante no indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respectivos
bilhetes de identidade n.os 2692725 e 7975254, ambos emitidos em
13 de Maio de 2003 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moreira & Paixão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Igreja, lote 160, loja A,
rés-do-chão, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante e esta-
belecimento de bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente o sócio Nuno Jerónimo Moreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697113

CONSTRUMATER CONSTRUÇÕES E MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6525/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505899957; inscri-
ção n.º 1/011227, inscrição n.º 2/040303 e inscrição n.º 3/040303;
números e data das apresentações: 7, 8 e 9/040303.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 7/040303.
Designação da gerente a sócia Cidália Francisca Matos, em 8 de

Setembro de 2003.
1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 9/040303 � Cessação

de funções do gerente João José de Freitas Ventura de Almeida, por
renúncia em 5 de Janeiro de 2004.

Certifico ainda que foram alterados os artigos 2.º, 3.º e 4.º do con-
trato tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

A sede da sociedade é na Travessa de Júlio Brandão, 3, 3.º A,
Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, remodelação
de prédios e obras públicas, comercialização de materiais de constru-
ção, compra e venda de propriedades e revenda das mesmas para esse
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fim, comercialização de artigos de papelaria, fotocópias, informática,
fotografia, artes gráficas e publicidade.

§ único. Participação no capital de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais
ou agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores sociais é de 60 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas, uma de 55 000 euros, pertencente à sócia Cidália Francisca
Matos e outra de 5000 euros  pertencente ao sócio João José de Freitas
Ventura de Almeida.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697075

TRANSPORTES AMARO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5775/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505054078.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go 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.

5 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004474980

O PEQUENO LORD � BAR UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6777/
020524; identificação de pessoa colectiva n.º 506120260; inscri-
ção n.º 2/040226; número e data da apresentação: 1/040226.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 1/040226.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002896259

UNIPROMO UNIDOSES E EMBALAGENS PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4127/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503773166; inscri-
ção n.º 4/040304; número e data da apresentação: 5/040304.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

4 � Apresentação n.º 5/040304.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697130

EPSI ESTUDOS PROJECTOS E SEGURANÇA INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5189/
990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504519522; inscri-
ção n.º 1/990621, inscrição n.º 6/040304 e inscrição n.º 1/990621;
números e data das apresentações: 2, 3 e 4/040304.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 2/040304 � Cessação
de  funções do gerente Paulo Jorge Barradas Barreiros, com efeitos a
partir de 1 de Março de 2004, por renúncia em 28 d e Fevereiro de
2004.

6 � Apresentação n.º 3/040304 � Designação de gerente o sócio
Manuel dos Santos Andrade Lages, em 28 de Fevereiro de 2004.

1 � Averbamento n.º 2; apresentação n.º 4/040304 � Deslocação
da sede para Rua de Rodrigues Lapa, 10, 1.º direito, salas 1 e 3, Amora,
Seixal.

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697121

MAGIMAGEM ARTES GRÁFICAS SINALÉCTICA
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6514/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 503307602; inscri-
ção n.º 5/040128 e inscrição n.º 5/040303; números e datas das
apresentações: 1/040128 e 4/040303.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

5 � Apresentação n.º 1/040128.
Natureza: Provisória por dúvidas.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.
6 � Apresentação n.º 4/040303 � Designação de secretário da

sociedade: Pedro Moreira Faísca, casado, em 13 de Novembro de 2003.
5 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 5/040303 � Converti-

da em definitiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697059

LÚCIO & BAPTISTA COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5708/
000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505017180; inscri-
ção n.º 1/000731; número e data da apresentação: 6/040303.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1� Averbamento n.º 3; apresentação n.º 6/040306 � Deslocação
da sede para Rua da Fonte da Contenda, 18, rés-do-chão direito,
Arrentela, Seixal.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697067

AQRED � PROJECTO DE REDES DE GÁS
E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5737/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505111853; inscri-
ção n.º 2/040303; número e data da apresentação: 3/040303.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 3/040303.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697040
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MERAC � MATERIAIS ELÉCTRICOS REPARAÇÕES
E ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7178/
030417; identificação de pessoa colectiva n.º 501850988; inscri-
ção n.º 6/030417; número e data da apresentação: 1/040302.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

6 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 1/040302.
Deslocação da sede para Rua da Casa do Povo, Quinta da Niza,

armazém 6, apartado 1071, Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004697008

AUSENDA SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7199/030505;
identificação de pessoa colectiva n.º 506553310; inscrições n.os 1, 2 e
3/040301; números e data das apresentações: 4, 5 e 6/040301.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 4/040301.
Designação de secretário de sociedade.
Efectivo: Fernando Augusto Ventura Marques dos Santos, solteiro,

maior, em 21 de Fevereiro de 2003; suplente: João Francisco Gallis
Pereira Baraone, solteiro, maior.

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 5/040301 � Cessação
de funções do gerente Joaquim José Capelo Antunes, a partir de 22 de
Fevereiro, por renúncia em 21 de Fevereiro de 2004.

3 � Apresentação n.º 6/040301 � Designação de gerente � Marta
Sofia Póvoa Antunes Correia, casada, em 21 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004696664

ARTE E SERVIÇOS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
COMUNICAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4133/
961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503203599; inscri-
ções n.os 14 e 16/031105; números e data das apresentações: 9 e
10/031105.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

14 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 9/031105 � Cessação
de funções da gerente Carminda Maria Fernandes Ribeiro, por renún-
cia em 27 de Junho de 2003.

16 � Apresentação n.º 10/031105 � Designação do gerente Rafael
Barrocal Leitão, divorciado, em 27 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006159135

PREDIAL MONTE SIÃO SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5334/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504791940; inscri-
ção n.º 1/040301; número e data da apresentação: 8/040301.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 8/040301 � Deslocação
da sede para Rua de 25 de Abril, 71, rés-do-chão direito, Torre da
Marinha, Arrentela, Seixal.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004696974

EUROPARKLISBOA SERVIÇOS A VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3346/
060994; identificação de pessoa colectiva n.º 502456752; inscri-
ção n.º 2/080694; número e data da apresentação: 7/040301.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

2 � Averbamento n.º 4; apresentação n.º 7/040301 � Cessação
de funções do gerente Alberto Santos Tomás Truebano, por destitui-
ção em 2 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004696990

SETÚBAL

CIBERCENTRO � AUTO SERVIÇO DE INFORMÁTICA
E CÓPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4235/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503668419.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2002.

30 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2003703217

FRUSET � COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2967/
920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502795808.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2002.

30 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2003703209

FINROL � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4559/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503938122.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2002.

30 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2003652795

INTERSET � ENTREPOSTO INTERNACIONAL
DE SETÚBAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2155/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502061812.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2002.

30 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2001054670

DEPOSET � SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5780/
20000919.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2002.

30 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2001054475



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 111 � 12 de Maio de 2004 10 501

VIANA DO CASTELO
MELGAÇO

VAZ & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 27/
690113; identificação de pessoa colectiva n.º 500428506; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 1/040405.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � O Conservador, Rui Manuel de Castro Cor-
reia. 2001571682

PONTE DE LIMA

F., P. & PINTO, L.DA

Sede: Parque Industrial da Queijada, lotes 15 e 16, Queijada,
Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1350/20040406; identificação de pessoa colectiva n.º 506509362;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20040406.

Certifico que por escritura lavrada aos 6 de Abril de 2004 no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Braga, a
fls. 147 a fls. 149 do livro de notas para escrituras diversas n.º 151-A
e entre António de Araújo Pinto residente na Rua da Nossa Senhora
do Parto, 16, 1.º esquerdo, Aveleda, Braga, separado judicialmente de
pessoas e bens de Maria Celeste Gomes Vieira Barbosa; Amadeu Nuno
de Araújo Pinto, residente na Rua do Padre Liberman, 4, 2.º direito,
Fraião, Braga, casado com Georgina Maria dos Santos Magalhães Pinto,
na separação de bens e José Ferreira da Costa, residente no lugar da
Boavista, Celeirós, Braga, casado com Maria Joaquina de Araújo Pin-
to na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F., P. & Pinto, L.da e tem a sua
sede no Parque Industrial da Queijada, lotes 15 e 16, freguesia da
Queijada, concelho de Ponte de Lima.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cri-
adas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, comercialização e ex-
portação de balanços, básculas, equipamentos e ainda estruturas me-
tálicas, designadamente para pavilhões e sua montagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal
de 4500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios António de
Araújo Pinto, Amadeu Nuno de Araújo Pinto e outra do valor nomi-
nal de 1000 euros pertencente ao sócio José Ferreira da Costa.

2 � Os sócios realizaram apenas 50% do valor das suas quotas, no
montante de 5000 euros, devendo dar entrada na caixa social com os
restantes 50% no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas pres-
tações suplementares aos sócios, até ao montante de 150 000 euros.

2 � Para além do limite estabelecido no n.º 1 anterior, as presta-
ções suplementares só poderão ser exigidas mediante deliberação da
assembleia geral, tomada por unanimidade.

3 � Independentemente das situações previstas nos n.os 1 e 2 des-
te artigo, qualquer dos sócios poderá fazer à caixa social os suprimen-
tos de que a sociedade carecer, nas condições de juros e reembolso a
fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação, serão
exercidas pelo sócio Amadeu Nuno de Araújo Pinto, o qual, fica des-
de já nomeado gerente com dispensa de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, bastando a
assinatura do gerente para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão de quotas bem como a cessão, total ou parcial, entre
sócios, é livremente permitida, carecendo no entanto de expresso
consentimento da sociedade e dos sócios, a ser prestada em assembleia
geral, a cedência a terceiros.

2 � Os sócios têm direito de preferência na cessão de quotas a
terceiros, o qual na falta de acordo, será exercido por todos os sócios
pretendentes, na proporção do seu capital na sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade goza da faculdade de amortizar a quota de qual-
quer dos sócios nos casos seguintes:

a) Quando a quota tenha sido objecto de penhor, arresto, penhora,
apreensão judicial, providência cautelar ou qualquer outro procedimen-
to administrativo ou fiscal;

b) Pelo falecimento de qualquer sócio e;
c) Por acordo com o respectivo titular.
2 � O preço da amortização corresponderá ao valor real da quota

a amortizar, e caso os interessados não cheguem a acordo sobre o
mesmo, deverá este ser apurado por resultado de balanço especial a
efectuar através de peritagem a nomear para o efeito.

3 � Não serão considerados eventuais suprimentos que o sócio tiver
feito à sociedade, dado que estes, continuarão a ser liquidados nos termos
do artigo 4.º deste pacto, mas, qualquer crédito da sociedade sobre o só-
cio, será logo compensado na parte que lhe for correspondente, com o
preço da amortização.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas através de cartas registadas dirigidas aos sócios com
a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006076914

VILA REAL
ALIJÓ

ADEGA COOPERATIVA DE SANFINS DO DOURO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 4/840727;
identificação de pessoa colectiva n.º 500008760; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/040323.

Certifico que à cooperativa em epígrafe, foi realizado o seguinte
acto de registo:

Designação dos órgãos sociais � direcção e conselho fiscal.
Período: Triénio 2003/2005.
Designação; direcção.
Efectivos: presidente � António Joaquim Veríssimo; secretário: João

António Sampaio Vaz Monteiro; tesoureiro: Joaquim António Sousa
Dinis; 1.º suplente: José João Vilela Pombal; 2.º suplente: José Pombal
de Sousa Martinho; 3.º suplente: José Pinto Campeã.

Conselho fiscal: presidente � Augusto Joaquim Monteiro; 1.º
vogal: José Augusto Morais de Carvalho; 2.º vogal: António João Rosa
Monteiro; 1.º suplente: Luís António Ferreira Sampaio; 2.º
suplente: António Joaquim Grácio Pinto; 3.º suplente: António Joa-
quim Vilela Sampaio.

Data da deliberação: 19 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

6 de Abril de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001334273

VALPAÇOS

LAGE & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 3177/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505779765;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 1 e 3/20040401.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe foram registados
os seguintes actos:

a) Cessação de funções do gerente João Maria Esteves Lage, em
22 de Março de 2004, por renúncia;

b) Nomeação do gerente: António Brandão Nogueira, em 22 de
Março de 2004;

c) Alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato que ficaram com a
seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de 4000 euros,
pertencente ao sócio António Brandão Nogueira e duas de 500 euros
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Joana Nogueira Esteves
Lage e Sara Nogueira Esteves Lage.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares e suprimentos

A sociedade poderá exigir do sócio António Brandão Nogueira,
prestações suplementares de capital, e ou suprimentos até cinco ve-
zes o montante do capital, nas condições que vierem a ser deliberadas
em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2003950176

COOPERATIVA DOS OLIVICULTORES DE VALPAÇOS, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 110/
900801; identificação de pessoa colectiva n.º 500954976; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/20040322.

Certifico, que em relação à cooperativa em epígrafe foi alterado o
n.º 1 do artigo 7.º dos estatutos, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Subscrição do capital

1 � As entradas de cada membro não poderão ser inferiores a
20 títulos de capital.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2003950192

VISEU
ARMAMAR

ARMAUTO � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 156/
040402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040402.

Certifico, que foi constituída a sociedade comercial em epígrafe,
pelos sócios Jorge Matias Carreira, casado com Maria Celeste Rodrigues
Pereira Carreira, em comunhão de adquiridos e José Filipe Batista Vaz,
solteiro, maior, cujo pacto se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARMAUTO � Comércio de Pe-
ças para Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Centro Cívico, lote FG,
cave, vila, freguesia e concelho de Armamar.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peças e acessórios
para automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Jorge Matias Carreira e José Filipe Batista Vaz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socieda-
de, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global igual a 20 vezes o capital
social, reembolsáveis, quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

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 por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, balcão de Armamar, e
as estipulações constantes deste contrato, resultantes de normas con-
tidas em preceitos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclareci-
mento da sua vontade negocial.

Está conforme.

8 de Abril de 2004. � O Ajudante, Mário Ferreira Carneiro
Cireneu. 2001519214

CINFÃES

BARBEDO & BARBEDO, L.DA

Sede: Rua de Camões, 61, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 151/
930317; identificação de pessoa colectiva n.º 502958618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 1/040324 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

29 de Março de 2004. � A Conservadora interina, Maria Manuel
Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira. 2005614696
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MANGUALDE

CONTINENTAL CHINA � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E BAZAR, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente CONTINENTAL CHINA � COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES E BAZAR, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 506616312; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 5 e 7/20040325.

Certifico que com base na escritura de 22 de Março de 2004, exarada
a fls. 98 do livro de notas para escrituras diversas n.º 23-A do 1.º Car-
tório Notarial de Competência Especializada de Viseu, foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente de Li Xuebin, por renúncia.

Data: 22 de Março de 2004; e o registo de alteração do contrato
da sociedade dando nova redacção aos artigos 1.º (corpo), 3.º, 4.º (cor-
po), 5.º e 6.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Continental China � Comér-
cio de Confecções e Bazar, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
dos Combatentes da Grande Guerra, 45, rés-do-chão, freguesia e con-
celho de Mangualde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Cheng Feng.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio único
ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme aquele
decidir, mantendo-se na gerência Chen Feng.

ARTIGO 5.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270.º-F, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de 50 000 euros.

2 � Poderá ainda o sócio único fazer à sociedade os suprimentos
de que ela carecer nas condições de juro e reembolso acordados em
assembleia geral.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, bem como os
documentos que serviram de base ao registo ficaram depositados na
pasta respectiva.

6 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Maria Je-
sus Gonçalves Silva. 2003430660

SÁTÃO

VILON � COMÉRCIO ARTIGOS DESPORTIVOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 343; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P506884406; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 3/120304.

Certifico que Paulo Alexandre Ferreira de Campos, solteiro, mai-
or, residente em Vila Longa, Sátão, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constituído pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma VILON � Comércio Artigos
Desportivos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de
Vila Longa, Sátão.

2.º

O seu objecto consiste no exercício da actividade de comércio a
retalho de artigos de vestuário e calçado desportivo e respectivas re-
presentações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota do sócio.

4.º

A gerência fica a pertencer ao único sócio, aqui designado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade para com
terceiros, em todos os actos e contratos.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2006140787

BEIRALIDADE � CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 342; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P506867374; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 2/120304.

Certifico que Márcia Eliana Aguiar dos Reis Sá Sena, que também
usa Márcia Eliana Aguiar dos Reis, casada com António José de Sá
Sena, na comunhão geral, residente na Rua do Inatel, lote 50, 3.º
esquerdo, Viseu, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constituído pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma BEIRALIDADE � Contabilidade e
Fiscalidade, Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede Rua do Dr. Hilário de Almeida Perei-
ra, 168, freguesia e concelho do Sátão.

2 � Por mera deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a
sua sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade e assessoria fiscal; diagnóstico de situação de empresa; definição
de planos de desenvolvimento; estudos sectoriais e de mercado; pla-
nos de marketing; planos de negócios; estudos de viabilidade econó-
mico-financeira; análises económicas e financeiras; assessoria em
processos de recuperação e reestruturação de empresas; avaliações de
empresas; assessoria em processos de reestruturação financeira;
consultoria de gestão; aconselhamento de práticas de gestão;
consultoria em desenvolvimento organizacional; implementação de
software; avaliação de performance; gestão de projectos, planos es-
tratégicos e operacionais; diagnósticos de produção; informatização e
criação de bases de dados; construção de sites; criação de brochuras;
projectos de cooperação; recrutamento e selecção de pessoal; gestão
de recursos humanos; estratégia, planeamento e gestão de capital
humano; gestão do conhecimento; formação estratégica; e-learning;
processos de reengenharia de recursos humanos; soluções de gestão e
planeamento da mobilidade dos recursos humanos; implementação de
planos de incentivos e benefícios; sessões de sensibilização; formação
profissional e outros serviços às empresas não especificadas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à sócia Márcia Eliana Aguiar dos Reis Sá Sena.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
decisão da assembleia geral, pertence à sócia ou a estranhos, a desig-
nar em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te, ficando desde já nomeada gerente a sócia Márcia Eliana Aguiar
dos Reis Sá Sena.
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6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir a prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270.º F do Código das
Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade, para aquisição de mercadorias e
bens do giro comercial e ainda para liquidação das despesas com a
constituição e registo da sociedade, bem como a celebrar quaisquer
contratos necessários aos fins da sociedade ou à prossecução do seu
objecto.

Conferida, está conforme.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2006140795

TRANSPORTES VAZ GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 195; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504534661; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: 1 e 2/170304.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectuados
os seguintes registos:

1 � Foi averbado à inscrição n.º 1, a cessação das funções de ge-
rente de Henrique Vaz Gomes, por renúncia, em 15 de Março de 2004.

2 � Foi alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou
com a seguinte redacção:

4.º

A gerência fica a pertencer à sócia Sónia Cristina de Jesus Gomes,
nomeada gerente, sendo suficiente a sua assinatura para vincular a
sociedade em todos os actos e contratos inerentes à realização do
objecto social, e ainda:

a) Na aquisição, alienação, locação e oneração de bens móveis ou
imóveis; e

b) Na subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

24 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2006140809

BRILHOSAT � SERVIÇO DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 345; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P506928659; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/220304.

Certifico que entre Paulo Jorge Correia Faro, solteiro, maior;
Lucinda da Silva Faro, casada com Germano de Almeida Correia, na
comunhão de adquiridos; Germano de Almeida Correia, casado com
aquela Luciana da Silva Faro; e Paula Cristina Correia Faro, solteira,
maior, todos residente em Samorim, Sátão, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo contrato constituído pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRILHOSAT � Serviço de Lim-
peza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 20 de Setembro, lote 6,
loja 9, freguesia e concelho do Sátão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de limpe-
za e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Correia Faro, outra de 2000 euros,
pertencente à sócia Lucinda da Silva Faro e ainda outras duas iguais
de 250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Germano
de Almeida Correia e Paula Cristina Correia Faro.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar

e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Lucinda da Silva
Faro e Germano Almeida Correia.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
jurídicos no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a
levantar a totalidade do capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e
locação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada

Conferida, está conforme.

29 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2006140817

PIMENTEL & PIMENTEL � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 348; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P506925773; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/250304.

Certifico que entre Elsa Maria Lopes de Jesus Pimentel, e marido
Miguel da Silva Pimentel, casados na comunhão de adquiridos; resi-
dentes em Afonsim, Mioma, Sátão, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constituído pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pimentel & Pimentel �
Terraplanagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Camarária, Afonsim,
freguesia de Mioma, concelho do Sátão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em terraplanagens, demolição e
movimentação de terras.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Elsa Maria
Lopes de Jesus Pimentel e Miguel da Silva Pimentel.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar

e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Elsa Maria Lopes
de Jesus Pimentel e Miguel da Silva Pimentel.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2006140841

CLÍNICA E GINÁSIO ESTRELA D�ALVA
MEDICINA TRADICIONAL E ORIENTAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 346; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P506912396; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 2/250304.

Certifico que Maria Helena Ferreira Marques, divorciada, residente
na Avenida de Emídio Navarro, 53-C, 1.º direito, Viseu, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constituído pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica e Ginásio Estrela D�Alva �
Medicina Tradicional e Oriental, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Quinta da Miusã, 27/29, freguesia e concelho do Sátão.

2.º

O seu objecto consiste na exploração de um estabelecimento de
clínica de medicina tradicional e oriental, fisioterapia, osteopatia,
acupunctura, ginástica aeróbica e de manutenção e quiroprática.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota da sócia.

4.º

A gerência fica a pertencer à única sócia, aqui designada gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade para com
terceiros, em todos os actos e contratos.

5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

30 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2006140825

TONDELA

DUPLENE � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 1067/
040405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040405.

Certifico que entre Luís Filipe Teixeira Nunes, solteiro, maior e
Vítor Manuel de Almeida Santos Nunes, casado com Teresa Maria
Gonçalves Cardoso Teixeira, sob o regime da comunhão de adquiridos
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DUPLENE � Consultoria de
Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Amaro da Costa,
60, rés-do-chão, freguesia e concelho de Tondela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços técnicos
às empresas nas áreas de consultoria de gestão, contabilidade, audito-
ria, fiscalidade, recursos humanos, formação profissional, publicidade,
promoção de imagem e outros serviços e comercialização de materi-
ais diversos de escritório e conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Teixeira Nunes
e outra de 3000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel de Almeida
Santos Nunes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar

e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Vítor Manuel de
Almeida Santos Nunes e Luís Filipe Teixeira Nunes.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003659200

VISEU

JOSÉ ALBERTO PEREIRA � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5397;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/040322.
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Certifico que entre José Alberto de Figueiredo Pereira e Maria da
Ascenção Nazaré da Cunha Pereira, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Alberto Pereira � Cabe-
leireiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Alexandre
Lobo, 26, 1.º, freguesia de Santa Maria, concelho de Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cabe-
leireiro, manicure, pedicure, tratamentos de estética, compra e venda
e revenda de materiais para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
José Alberto de Figueiredo Pereira e Maria da Ascenção Nazaré da
Cunha Pereira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 100 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar

e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Alberto de
Figueiredo Pereira.

Está conforme o original.

30 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006061640

VISOSPORT � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3461;
identificação de pessoa colectiva n.º 504108425.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

31 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006348116

RODALAR � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2260;
identificação de pessoa colectiva n.º 502853026.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

31 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006348124

VISGESTA CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 699; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500612552.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

31 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006348132

A. J. PINTO & FILHOS � ENCADERNADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3017;
identificação de pessoa colectiva n.º 503670219.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006348213

TELECVIS TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2155;
identificação de pessoa colectiva n.º 502715057.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

6 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006348205

CELSO COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3971.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006348183

ANTELIMAR DE BRINQUEDOS E BIJUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2332.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006348175

JOÃO DA CUNHA BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4203.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006348191

PASTELARIA LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2428;
identificação de pessoa colectiva n.º 503035698.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006348370
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ALGELSIL � MARROQUINARIA E UTILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3234;
identificação de pessoa colectiva n.º 503881260.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

31 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006348159

CORREIA BATISTA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 791; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500691410.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

31 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006348140

IDEIA VERDE � ARQUITECTURA PAISAGISTA, CONSULTADORIA
AMBIENTAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2729;
identificação de pessoa colectiva n.º 503379026.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006348221

AVISO

Os pedidos de publicação de convocatórias, avisos, leilões e correspondentes

rectificações na 3.ª série do Diário da República devem dar entrada nos serviços da

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., até oito dias úteis da respectiva publica-

ção no diário.
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