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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ICP � Autoridade Nacional de Comunicações

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
ICP � Autoridade Nacional Dr.ª Catarina Morgado
de Comunicações

Endereço Código postal
Avenida José Malhoa, 12 1099-017 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351217211000 +351217211001

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info@anacom.pt www.anacom.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

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

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Um radiogoniómetro fixo de HF para os serviços de monitorização e controlo do
espectro do ICP-ANACOM.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Alto do Paimão, 2730-216 Barcarena (Oeiras).

Código NUTS 1 03 02 05
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 3 2 1 1 1 0 0 3

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação estatística nos termos do Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho de 1998:

Categoria 33.20.2, aparelhos de radiodetecção e de radio-sondagem (radar), apa-
relhos de radio-navegação e aparelhos de radiotelecomando;

Subcategoria 33.20.20 � aparelhos de radiodetecção e de radio-sondagem (ra-
dar), aparelhos de radio-navegação e aparelhos de radiotelecomando.

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Não são permitidas propostas relativas a parte ou partes do equipamento objecto
do concurso.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento dos equipamentos objecto do
presente concurso deverá prestar, no acto da assinatura do contrato, uma garantia
bancária ou um seguro de caução de valor correspondente a 5% do valor global da
adjudicação, sem IVA, destinado a garantir a boa execução do mesmo. No referido
acto, deverá ainda o adjudicatário prestar garantia bancária ou seguro de caução de
valor idêntico ao do aidantamento eventualmente concedido, com inclusão do IVA,
o qual não poderá ser superior a 30% do valor do contrato, incluindo o IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A aquisição é por concurso público internacional, nos termos do artigo 87.º e ss.
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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 agrupamentos de empresas. As empre-
sas que constituem o agrupamento, no caso de adjudicação, associar-se-ão, obriga-
toriamente, 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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Declaração na qual o conconrrente indique a denominação social, número de
pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto
social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes
para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matricu-
lada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao caderno de encar-
gos. O ICP-ANACOM pode, a qualquer momento, solicitar que o concorrente
apresente documentos comprovativos de qualquer das situações referidas na
declaração em causa.

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

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos principais bens ou serviços forneciods nos últimos três anos, datas e
respectivos destinatários;

b) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não na empresa e,
mais especialmente, daqueles que têm a seu cargo o controlo da qualidade;

c) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualidade.

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

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

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

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

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

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

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

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

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se 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 Adequação técnica;
2 Custo;
3 Prazo de entrega.

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 Internacional n.º 1/2004.

1 4 0 6 2 0 0 4

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

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

Condições e forma de pagamento
O pagamento da quantia acima referida deverá ser pago em numerário ou através de
cheque bancário emitido a favor do ICP-ANACOM.

1 4 0 7 2 0 0 4

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

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

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

1 2 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Poderão assistir ao acto público de abertura das propostas todos os interessados,
só podendo intervir os representantes dos concorrentes devidamente credenciados
para o acto.

1 5 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: sede do ICP-ANACOM, ��� dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) O valor base para efeito de concurso é de 250 000 euros, IVA incluído;
b) Em tudo o omisso observar-se-á o disposto na legislação em vigor, Decreto-Lei

n.º 197/99, de 8 de Junho.

2 0 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
ICP � Autoridade Nacional D. Aida Oliveira
de Comunicações

Endereço Código postal
Serviço de Atendimento ao Público, 1099-017 Lisboa
Avenida José Malhoa, 12

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351217211000 +351217211001

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info@anacom.pt www.anacom.pt

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

Organismo À atenção de
ICP � Autoridade Nacional Dr.ª Catarina Morgado
de Comunicações

Endereço Código postal
Serviço de Atendimento ao Público, 1099-017 Lisboa
Avenida José Malhoa, 12

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351217211000 +351217211001

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info@anacom.pt www.anacom.pt

20 de Maio de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Álvaro Cordeiro Dâmaso. 3000142153

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

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
Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia

Endereço Código postal
Rua Conceição Fernandes 4434-502

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227865100 227832755

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.chvng.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de medicamentos do foro oncológico para o 2.º semestre de 2004.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de Medicamentos do foro oncológico para o 2.º semestre de 2004.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
No serviço de aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Código NUTS PT 114
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 4 4 1 6 0 0 0 3

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
24.42.1.

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Ver lista anexa ao programa de concurso e caderno de encargos.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento poderá ser exigida caução
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)
O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a recepção da factura.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas concorrentes, estas asso-
ciar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de con-
sórcio externo.
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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 Concordância com os parâmetros da tabela I (AIM; produtos inscritos na
Farmacopeia Portuguesa, ou outra, importação de países membros da União
Europeia; importação de países não membros da União Europeia), 28%;
2 Embalagem adaptada à distribuição em dose unitária, 26%;
3 Apresentação mais adequada, 21%;
4 Preço, 20%;
5 Prazo de entrega, 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
CP n.º 01-222/2004.

2 8 0 6 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 30 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O custo de cada caderno de encargos e respectivo programa será o indicado, IVA
incluído, a liquidar no acto de aquisição através de cheque. Caso seja pretendido
o envio dos referidos documentos pelo correio, deverá o concorrente, com a solici-
tação, enviar cheque emitido à ordem do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
com o valor referido acrescido da quantia de 4 euros para portes de envio.

2 8 0 6 2 0 0 4

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

2 9 0 6 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: sala de reuniões do serviço de aprovisionamento, ��� 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)
Ponto IV.3.2, o programa de concurso e caderno de encargos podem ser consulta-
dos ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, ver ponto I.1, em qualquer
dia útil, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, até ao termo do prazo fixado para
a entrega das propostas.
Ponto 1V.3.6, os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante
o prazo mínimo de 60 dias, a contar da data fixada para recepção das propostas
considerando-se automaticamente prorrogados por iguais períodos, para os concor-
rentes que nada requeiram em contrário.

1 9 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

de 22 de Junho.

19 de Maio de 2004. � A Direcção do Serviço de Aprovisiona-
mento, António Alexandre Macedo. 3000141977

Hospital de Magalhães Lemos
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
Hospital de Magalhães Lemos Hospital de Magalhães Lemos

Endereço Código postal
Rua Professor Álvaro Rodrigues 4149-003

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
226192400 226184084

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de remodelação e beneficiação do pavilhão de ocupacional e reabilitação.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Empreitada que consiste na recuperação de edifício, onde vão ser levadas a cabo
obras de construção civil, das redes de electricidade, telefones, sistema de detecção
e alarme de incêndios, de águas quentes e frias, aquecimento e de esgotos, assim
como todos os trabalhos complementares.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de Magalhães Lemos.
Rua Professor Álvaro Rodrigues, 4149-003 Porto.

Código NUTS I/II/III
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 1 de Junho de 2004 12 121

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 proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada; ou
seja por preço global (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).
O preço base da proposta é de 244 252,88 euros, não incluindo IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Será exigida, aquando da adjudicação da empreitada uma caução definitiva de 5%
do valor da adjudicação e em todos os autos será deduzida a percentagem de 5%
para reforço da mesma caução. 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)
O financiamento será assegurado por verbas do FEDER e por verbas inscritas no
Orçamento do Hospital de Magalhães Lemos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer agrupamentos de empresas, nos termos do disposto no ponto 7
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
Só serão admitidos a concurso os titulares de certificado de obras públicas emitido
pelo Instituto de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), das 1.ª categoria (4.ª, 5.ª,
6.ª e 8.ª subcategorias), da 4.ª categoria (1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias) e da 5.ª
categoria (1.ª, 2.ª 11.ª e 12.ª categorias).

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas g) a j) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Modelo 22 � Anexos A, J e L da declaração anual nos termos do IRC ou IRS, dos
últimos três exercícios.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas l) a q) do n.º 1 do artigo 67.º 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 Mérito técnico, 50%;
2 Preço, 30%;
3 Garantia de cumprimento do prazo de execução e da obtenção da qualidade, 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
N.º 87/2004.

0 3 0 6 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque visado emitido à ordem do Hospital de Magalhães Lemos.

1 4 0 6 2 0 0 4

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Poderão intervir no acto público do concurso os legais representantes de cada
concorrente, devidamente mandatados para o efeito, os quais terão de fazer prova
documental dessa finalidade.

1 5 0 6 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Pavilh\ao Administrativo, ��� 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    £         SIM    T

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
QCA III � Medida 2.1 rede de referenciação Hospitalar, empreitada de remodelação
e beneficiação do Pavilhão de Terapia Ocupacional e Reabilitação.

1 4 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

14 de Maio de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Leuschner. 3000141968

Hospital de São João

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451
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Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100, ext.: 1421 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de um aparelho de ressonância magnética para o serviço de radiologia.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.

Código NUTS PT114 Grande Porto
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 3 2 6 1 2 8 0 3

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

II.1.9) 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.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade 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
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios; ou, declaração bancária.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso, nos últi-
mos três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

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 ���������� 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
14/2004-E.

0 5 0 7 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).

1 2 0 7 2 0 0 4

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

1 3 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento/Sector Equipamento (piso 01), ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Verbas PIDDAC/FEDER e orçamento do Hospital São João:

Programa Operacional Saúde XXI, 75%;
Orçamento do Hospital São João, 25%.
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1 8 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

18 de Maio de 2004. � A Directora do Departamento de Aprovi-
sionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000141780

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100, ext.: 1421 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de um aparelho de tomografia axial computorizada para o serviço de ra-
diologia.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.

Código NUTS PT114 Grande Porto
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 3 1 1 5 0 0 0 9

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

II.1.9) 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.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade 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
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios; ou, declaração bancária.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso, nos últi-
mos três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

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 ���������� 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
15/2004-E.

0 5 0 7 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).

1 3 0 7 2 0 0 4

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

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

1 4 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento/Sector Equipamento (piso 01), ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Verbas PIDDAC/FEDER e orçamento do Hospital São João:

Programa Operacional Saúde XXI, 75%;
Orçamento do Hospital São João, 25%.

1 8 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

18 de Maio de 2004. � A Directora do Departamento de Aprovi-
sionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000141781

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Equipamento Social
e Transportes

Direcção Regional de Geografia e Cadastro

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
Região Autónoma da Madeira, Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes (Direcção
Regional de Geografia e Cadastro).

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

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.sres.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

2 7Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Ortofotocartografia a cores às escalas 1:2.000 e 1:5000 da Região Autónoma da
Madeira.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Ortofotocartografia à escala 1:2000 da superfície da Região Autónoma da Madeira
(Ilhas da Madeira e do Porto Santo) com uma cota inferior a 600 metros de altitude
e à escala 1:5000, da superfície da Região Autónoma da Madeira (Ilhas da Madeira
e do Porto Santo) com uma cota superior a 600 metros de altitude.

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

Código NUTS PT300 Madeira
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 2 7 4 2 0 0 2

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

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

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

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

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
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
Madeira, 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 res-
ponsabilidade 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
A presente prestação de serviços é reservada, no caso de concorrentes nacionais e
de não nacionais estabelecidos em Portugal, aos titulares de alvarás comprovativos
da autorização para o exercício das actividades objecto do presente concurso (topo-
grafia e nivelamento, triangulação aérea, restituição fotogramétrica, numerização de
informação cartográfica, edição de dados cartográficos e ortorrectificação), emitidos
pelo Instituto Geográfico Português, a que se refere o Decreto-Lei n.º 193/95, de
28 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 59/2002, de 15 de Março.
Os outros concorrentes não nacionais terão de apresentar documentação equivalen-
te à que é exigida ao produtor nacional, ou, declaração emanada de organismo ofi-
cial do país de origem, onde se certifique a capacidade desse produtor para a pro-
dução cartográfica. A documentação supra pode ser substituída por declaração do
concorrente feita sob compromisso de honra perante a autoridade judiciária ou ad-
ministrativa do pais de origem.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos 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
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

IV.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 técnica da proposta;
2 Preço;
3 Prazo.

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 20/2004.

1 2 0 7 2 0 0 4

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

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

1 9 0 7 2 0 0 4

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes, devidamente
credenciados.

2 0 0 7 2 0 0 4

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 Diá-
rio 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
CARTOGRAF/INTEREG III B

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo referido em II.3 é um prazo máximo de cinco meses e contar-se da data da
celebração do contrato.

1 8 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

18 de Maio de 2004. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000257430

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Reitoria

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Universidade de Coimbra Gabinete para as novas instalações

Endereço Código postal
Rua Gomes Freire, 22 3000-204 Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239480941 239480970

Correio electrónico Endereço internet (URL)
daliamm@ci.uc.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T
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I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada para a construção das fundações, estruturas e instalações especiais em-
bebidas e enterradas do edifício do Centro de Tecnologias Nucleares Aplicadas à
Saúde no Pólo das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trata-se da construção das fundações, estruturas e instalações especiais embebidas
e enterradas do edifício do Centro de Tecnologias Nucleares Aplicadas à Saúde no
Pólo das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra com, aproximadamente,
2000 m2 de construção.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Pólo das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra.
Concelho de Coimbra.

Código NUTS PT 122
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 0 0 0 0 0 0 7

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

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

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

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

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

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

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

II.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 adjudi-
cação

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

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada será executada em regime de série de preços.

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
a intenção de se constituírem juridicamente numa entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contra-
to, devendo pelo menos a classe do alvará de empreiteiro de obras públicas de
uma delas cobrir o valor total da proposta.

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

a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvarás de empreiteiros de obras públi-
cas emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI) que contenham as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 1.ª categoria em classe correspondente ao valor da sua
proposta:

2.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria;
6.ª subcategoria da 2.ª categoria;
1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria; e
2.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria.

Nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam;
b) Não se devem encontrar em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo

55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do De-

creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a) o
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado por con-
trato, para a execução dos trabalhos correspondentes.

Para os concorrentes não detentores de alvará de empreiteiros de obras públicas,
aplica-se o disposto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, nas condições do programa do concurso.
A avaliação dos concorrentes tendo em vista a sua qualificação nos termos do arti-
go 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será efectuada com base nos do-
cumentos exigidos no programa do concurso, sendo a capacidade económica e fi-
nanceira avaliada através dos seguintes indicadores:

Liquidez Geral (LG) = (existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a
curto prazo)/passivo a curto prazo;

Autonomia Financeira (AF) = capitais próprios/activo líquido total;
Grau de Cobertura do Imobilizado (GCI) = capitais permanentes (capitais pró-

prios + dívidas a terceiros a médio e longo prazo)/imobilizado líquido.

Não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumula-
tivamente os valores do quartil inferior previstos na Portaria n.º 1547/2002,
publicada no Diário da República I-B, de 24 de Dezembro de 2002.
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes será efectuada com base nos
documentos exigidos no programa do concurso e através de:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso de valor não inferior a 720 000 euros;

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

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autorida-
de competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser
acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social
no espaço económico europeu;

b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo
com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e,
se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que
respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu;

c) Os documentos referidos nas alíneas a) e b), e ser for o caso, da alínea c) do
ponto III.2.1;

d) No caso de agrupamento de empresas devem apresentar uma declaração de inten-
ção de se constituírem em consórcio, se o concurso lhes for adjudicado e indi-
car qual a empresa líder;

e) Demais documentos exigidos no programa do concurso.

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

a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades
da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emiti-
do pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal;

b) Cópia das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, nas quais se contenha o respectivo anexo A (elementos conta-
bilísticos e fiscais) e o carimbo «recibo» e, se for o caso, documentos equiva-
lentes apresentados, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacio-
nal ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se tratar de início de
actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;

c) Demais documentos exigidos no programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente, do director técnico
da empreitada e do director técnico da obra;

b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de caracte-
rísticas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;

d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra, para além dos indicados na alínea a);

e) Os documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares do certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos estados men-
cionados no anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e pelos con-
correntes não titulares do alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI; ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, bem como pelos concorrentes nacionais dos estados
signatários do acordo sobre contratos públicos, da Organização Mundial do
Comércio, referidos na portaria citada, constam do programa do concurso;

f) Demais documentos exigidos no programa do concurso.
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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, 60%;
2) Valia técnica da proposta, 40%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso Público n.º 9/P/2004.

3 0 0 6 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque cruzado passado à ordem da Universidade de Coimbra.

0 8 0 7 2 0 0 4

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas, apenas
podendo nele intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente
credenciados.

0 9 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 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    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Programa PRODEP � medida 6.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O preço estimado da empreitada é de 1 200 000 euros.
O prazo de execução é de seis meses contados a partir da data da consignação.

1 9 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

19 de Maio de 2004. � O Reitor, Fernando Seabra Santos.
3000141969

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

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 Mogadouro

Endereço Código postal
Largo de São Francisco 5200-244

Localidade/Cidade País
Mogadouro Portugal

Telefone Fax
279340100 279341874

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a execução da empreitada de Construção da Casa das Artes
e Ofícios de Mogadouro.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção da casa das artes e ofícios de Mogadouro.
Preço base do concurso � 995 503,87 euros, não inclui o Imposto sobre o Valor
Acrescentado.

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

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 2 3 0 0 9

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 1 de Junho de 200412 128

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

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada contempla a execução de toda a parte de arquitectura, parte estrutural,
redes de águas, esgotos, electricidade e AVAC.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação nos termos do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado na sua totalidade pelo orçamento da Câmara Mu-
nicipal de Mogadouro.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo ao
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e a sua liquidação será feita com base em
medições mensais e de acordo com o estabelecido no artigo 202.º do mesmo diplo-
ma legal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade do
empreiteiro de obras publicas e que manifestem a intenção de se associarem, antes
da celebração do contrato, na modalidade do consórcio em regime de responsabili-
dade 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

a) Serão admitidos a concurso os titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas contendo as seguintes autorizações:

a.1) A classificação corno empreiteiro geral de edifícios de construção tradi-
cional, 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

a.2) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra
o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de
obra se enquadra.

b) As 1.ª, 2.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria, 2.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª subca-
tegorias da 4.ª categoria e 1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe cor-
respondente á parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não re-
corra à faculdade conferida no n.º 6.3 (indicar as restantes subcategorias neces-
sárias à execução da obra);

b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos documen-
tos referidos no n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; alíneas a) e b) do n.º 15.1; alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Será verificada com base no quadro de referência constante da portaria em vigor
publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro,
não podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e
no mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida portaria, em qual-
quer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos anos 1999, 2000 e
2001, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas de-
clarações 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.

Remeta-se, também, para as alíneas c), d) e i) do n.º 15.1; a) e b) do 15.2, e) e f)
do n.º 15.3 e 19 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 50% do valor estimado do con-
trato (preço da proposta do concorrente);

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.

Remeta-se, também, para as alíneas e) a h) do n.º 15.1; a) e b) do n.º 152 e
alíneas g) e h) do ponto 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 pro-
fissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
(Não aplicável.)

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) 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
Remeta-se para o ponto 21 do programa de concurso.

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
Empreitada de construção da casa das artes e ofícios de Mogadouro, Processo
n.º 07EMP/CMM/04.

2 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros mais IVA. Moeda: Euro.
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Condições e forma de pagamento
O pagamento poderá ser efectuado em numerário, ou em cheque visado emitido a
favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Mogadouro.

3 0

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

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

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só podem intervir no acto público do concurso, as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no 5.2 do programa de
concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) O prazo para a execução da obra é de 365 dias a partir da consignação da
obra, incluindo Sábados, Domingos e feriados.
IV.3.3) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 30.º dia consecutivo
a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República, se
este ocorrer por ultimo do referido em IV.3.3.
IV.3.7.2) A abertura terá lugar pelas 14 horas e 30 minutos do 1.º dia útil seguinte
ao termo do prazo para apresentação das propostas, no salão nobre do edifício dos
Paços do Concelho.

1 4 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

14 de Maio de 2004. � O Vereador com competências delegadas,
António Joaquim Pimentel. 3000141987

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

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 da Moita Presidente da comissão de abertura

do concurso

Endereço Código postal
Praça da República 2860-422 Moita

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212894928

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmmoita@cm-moita.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/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de pavilhão desportivo de 44 × 25 M com sala especializada de 14 ×
16 M, bancada e serviços para o público na Escola Básica 2, 3 José Afonso, Alhos
Vedros.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de edifício estrutura de betão armado e dos restantes trabalhos de
construção civil de acordo com o projecto patente a concurso.

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

Código NUTS PT172
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45 110 e 45 211.

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 995
722 euros.

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 da consig-
nação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de
garantia da obra é de cinco anos.
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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 trabalhos mensal.

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 qual-
quer vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-
se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo em regime de responsabilidade solidária.

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

a) 1 � Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para
com a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela auto-
ridade competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se si-
tue o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser
acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social
no espaço económico europeu;
2 � Declaração prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de
Setembro, comprovativa da regularização da situação tributária perante o Esta-
do Português 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, de cumprimento das
obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço econó-
mico europeu;

b) Outros documentos constantes do ponto 14 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Cópia do alvará de construção emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares do Imobiliário (IMOPPI), com as seguintes classificações:

Empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional na 1.ª categoria em
classe correspondente ao valor da sua proposta;

Das 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategoria da 1.ª categoria e das 1.ª e 12.ª
subcategorias da 4.ª categoria e 1.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que lhe respeitam, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida no ponto n.º 6.3 do programa
de concurso.

b) Outros documentos constantes do ponto 14 do programa de concurso.

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

a) Cópia da última declaração periódica anual de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC, bem como das declarações referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001
(Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro), entendendo-se como declaração
a que integra a folha de rosto e todos os anexos que dela fazem parte, na qual
se contenha o carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente apre-
sentado, 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 activida-
de, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração, sendo que este
documento de habilitação é de apresentação obrigatória;

b) Outros documentos constantes do ponto 14 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 597 433 euros, iniciada nos seis anos
anteriores à data da abertura das propostas deste concurso. A comprovação de
execução da(s) obra(s) de idêntica natureza da obra posta a concurso deverá ser
emitida pelo dono da obra, constando nesse o documento valor da obra, a des-
crição dos trabalhos, a data de consignação, o prazo, a data de recepção, se já
tiver ocorrido, e informação sobre o modo como decorreu a empreitada;

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;

d) Outros documentos constantes do ponto 14 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, 70%;
2 Valia técnica da proposta, 30%.

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 31/2002.

1 4 0 7 2 0 0 4
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 289 euros (acrescido do IVA à taxa de 19%). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Através de numerário ou cheque relativo à ordem do tesoureiro da Câmara Munici-
pal da Moita, ou remetido à cobrança.

2 1 0 7 2 0 0 4

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

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

2 2 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: sala de reuniões do Departamento de Obras Municipais e Equipamento
Mecânico sito na Rua da Classe Operária, 2860 Moita, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A Câmara Municipal da Moita, reserva-se o direito de não adjudicar a presente
empreitada a nenhum dos concorrentes, caso ocorra qualquer das situações previs-
tas no artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

1 9 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

e Equipamento Mecânico

Endereço Código postal
Rua da Classe Operária 2860-445 Moita

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212890267

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmmoita@cm-moita.pt



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 1 de Junho de 2004 12 131

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

e Equipamento Mecânico

Endereço Código postal
Rua da Classe Operária 2860-445 Moita

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212890267

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmmoita@cm-moita.pt

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

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

e Equipamento Mecânico

Endereço Código postal
Rua da Classe Operária 2860-445 Moita

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212890267

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmmoita@cm-moita.pt

19 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, João Manuel de
Jesus Lobo. 1000257456

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Olhão Secção de Apoio Administrativo

ao Departamento de Obras Municipais
e de Planeamento e Gestão Urbanística
do Município de Olhão

Endereço Código postal
Largo Sebastião Martins Mestre 8700-952

Localidade/Cidade País
Olhão Portugal

Telefone Fax
289700100 289700111

Correio electrónico Endereço internet (URL)
camara.olhao@mail.telepac.pt www.cm-olhao.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO 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
Reparação do Mercado Municipal da Fuseta.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada refere-se à requalificação do Mercado Municipal da Fuseta.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Mercado Municipal da Fuseta.

Código NUTS 08 10 00
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 3 1 4 0 6

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

II.1.9) 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 197 302 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 8 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

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

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 será financiada com recurso a receitas própri-
as da autarquia.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente perante o mu-
nicípio de Olhão pela manutenção 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
jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

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

a) Os concorrentes titulares de alvaará, emitido pelo Instituto de Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), de acordo com as
seguintes habilitações:

Empreiteiro geral de edifícios, da classe correspondente ao valor total da sua
proposta;

5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem;

1.ª, 2.ª, e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, da classe correspondente ao va-
lor dos trabalhos especializados que lhe respeitem.

Caso o concorrente não disponha das habilitações exigidas, indicará em docu-
mento anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas habilitações,
aos quais ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhe
respeitem;
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b) Os concorrentes não detentores de alvará emitido pelo IMOPPI:

Que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados devendo observar o disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

Que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados por entidade competente de Estado pertencente ao Espaço Econó-
mico Europeu devendo observar o disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes deverão ainda apresentar:

Comprovativo da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza, da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 100 000 euros;

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

Documento comprovativo dos técnicos e os serviços técnicos estejam ou não
integrados na empresa, a afectar à obra.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes devem apresentar os documentos referidos no ponto 15.6 do pro-
grama de concurso, de acordo com o artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes devem apresentar os documentos referidos no ponto 15.7 do pro-
grama de concurso, de acordo com o artigo 67.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 da proposta, 70%;
2 Valia técnica da proposta, 30%.

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
2399-A.

2 8 0 6 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso e documentos complementares podem ser pedidos até ao
dia 28 de Junho de 2004.
O processo de concurso será fornecido nos seis dias seguintes à recepção do res-
pectivo pedido escrito, mediante o pagamento do valor do processo de concurso
com exclusão do IVA, em dinheiro ou em cheque emitido à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal de Olhão.

1 2 0 7 2 0 0 4

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������
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 seus representan-
tes, devidamente identificados e credenciados para o acto.

1 3 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: salão nobre do Município de Olhão, ��� 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 factor de adjudicação preço da proposta indicado no ponto IV.2) deste anúncio,
será avaliado de acordo com Os seguintes sub-factores:

1.1 Valor da proposta, 65%;
1.2 Preços unitários, 35%.

O factor de adjudicação valia técnica da proposta indicado no ponto.
IV.2) deste anúncio, será avaliado de acordo com os seguintes sub-factores:

2.1 Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra, 30%;
2.2 Programa de trabalhos, 40%;
2.3 Plano de pagamentos, 30%.

1 8 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

17 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 1000257467

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Peniche Secção de Património

e Aprovisionamento

Endereço Código postal
Largo do Município 2520-239

Localidade/Cidade País
Peniche Portugal

Telefone Fax
262780100 262780111

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmpeniche@cm-peniche.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

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

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

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

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de uma pá carregadora de rodas com potência líquida entre 100 e 115 kW.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Ver ponto 12 do caderno de encargos.

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

Código NUTS 14
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 9 5 2 2 5 0 0 9

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

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

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

NÃO   £         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)
(Não aplicável.)

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

4 8Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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)
Os concorrentes não são obrigados a prestar caução provisória ou definitiva.

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

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

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

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

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

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

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

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
(Não aplicável.)

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 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
24/2004-Aprov.

1 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 27 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Através de numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Munici-
pal de Peniche.

3 0

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

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

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: sala de sessões da Câmara Municipal de Peniche, 16 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    £
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VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
(Não aplicável.)

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

2 0 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

11 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves. 1000257135

JUNTA DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Junta de Freguesia de Nossa Senhora Maria Eulália Gomes Frazão, Dr.ª
de Fátima (Presidente)

Endereço Código postal
Junta de Freguesia de Nossa Senhora 1050-158 Lisboa
de Fátima, sita na Avenida Marquês
de Tomar, 106, B, rés-do-chão

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217978881 217950976

Correio electrónico Endereço internet (URL)
nsfatima.geral@netcabo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

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

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

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

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso Público para a «empreitada de concepção e construção do pavilhão
gimnodesportivo da Escola  Primária n.º 44, Junta de Freguesia de  Nossa  Senhora
de Fátima».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A obra em causa consiste na concepção/construção de pavilhão desportivo coberto
e balneário de apoio.
Preço base do procedimento � 350 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Local da obra � Lisboa; freguesia de Nossa Senhora de Fátima; Escola Primária
n.º 44, entrada da Rua Sousa Lopes.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

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

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

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

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)
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a concepção/
construção do objecto a concurso, incluindo os projectos, na devida altura, neces-
sários para o licenciamento da obra em causa.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
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 Junta
de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. A empreitada é por preço global, nos
termos, do artigo 202.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 14 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; alíneas a), b) e c) 6.3 do n.º 14.1; alíneas a) e
b) do n.º 14.2 e alíneas a) a d) do n.º 14.3 todos do programa de concurso.
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O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.2 do programa de concurso
deve conter:

A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional, de
acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, em clas-
se correspondente ao valor da proposta;

Os candidatos deverão possuir, e comprovar as seguintes autorizações do alvará
de construção:

Na 1.ª categoria � 1.ª, 2.ª e 4.ª subcategoria;
Na 2.ª categoria � 10.ª subcategoria;
Na 4.ª categoria � 1.ª e 15.ª subcategoria;
Na 5.ª categoria � 2.ª, 9ª e 10ª subcategoria.

Necessárias à execução dos trabalhos constantes do projecto base e de classes cor-
respondentes, cada uma ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta.
Os concorrentes não detentores de alvará de construção, a que se refere as alíneas
a), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresen-
tar-se a concurso nos termos do disposto nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diplo-
ma legal.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d), e), i) do n.º 14.1; a) e b) do nº 14.2 e e) e f) do
n.º 14.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas f) a j) do n.º 14.1; a) e b) do n.º 14.2 e alíneas g) e h)
do n.º 14.3 todos do programa de concurso.

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

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1) Qualidade técnica da proposta e demonstração de garantia de boa execução da
obra, explicitando detalhadamente na memória descritiva e no programa de traba-

lhos, todos os aspectos relevantes, planeamento e organização da obra, meios e
métodos previstos para a sua execução no prazo proposto pelo concorrente e apre-
sentação do plano de segurança para a obra, (25%);
Qualidade do projecto apresentado a concurso de acordo com o programa base,
caderno de encargos e programa de concurso existentes, (25%);
2) Preço Global;
3) Prazo de execução.
Os factores referidos nas alíneas a), b) e c) deste ponto, terão os pesos de 50%;
40% e 10%, respectivamente.
Os factores referidos na alínea a) deste ponto serão valorados de 0 a 10.
Os factores referidos na alínea b) deste ponto serão valorados na proporção entre o
menor valor das propostas admitidas e o valor da proposta do concorrente.
Os factores referidos na alínea c) deste ponto serão valorados na proporção entre o
menor prazo das propostas admitidas e o prazo da proposta do concorrente.
A proposta mais vantajosa, será a que obtiver maior pontuação resultante da avali-
ação pela aplicação da análise multicritério.
A Junta de Freguesia de Carnide reserva-se o direito de não adjudicar a presente
empreitada, sem que tal o constitua na obrigação de indemnizar os concorrentes, nos
termos do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 1/PAV/JFN.ªS.ªFÁTIMA/2004.

1 9

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque.

3 0

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

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 15 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do pro-
grama de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, sita na Avenida
Marquês de Tomar, 106B, rés-do-chão, 1050-158 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 PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Remeta-se para o ponto 18 do programa de concurso.
1.º dia útil seguinte após a entrega das propostas.
O prazo referido no ponto II.3 do presente anúncio conta-se a partir da data do
auto de consignação, conforme o disposto no artigo 151.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
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3 0 0 4 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

30 de Abril de 2004. � A Presidente da Junta, Maria Eulália Gomes
Frazão. 3000142183

JUNTA DE FREGUESIA DE PEREDO DA BEMPOSTA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Junta de Freguesia de Peredo
da Bemposta

Endereço Código postal
Avenida Nossa Sr.ª de Fátima 5200-352

Localidade/Cidade País
Peredo da Bemposta, Mogadouro Portugal

Telefone Fax
279589470 279589472

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a execução da empreitada da beneficiação do caminho agrí-
cola do Juncal.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Beneficiação do caminho agrícola do Juncal.
Preço base do concurso: 225 000 euros, não inclui o Imposto sobre o Valor Acres-
centado.

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

Código NUTS ����������

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

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

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

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

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

NÃO   £         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 contempla a execução de: terraplanagem, drenagem, pavimentação, si-
nalização e obras acessórias, essencialmente execução de muros de suporte, caso
necessário.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 8 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação nos termos do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado em 1000% por um programa da Região Norte da
Medida AGRIS.
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, e a sua liquidação será feita com base em
medições mensais e de acordo com o estabelecido no artigo 202.º do mesmo diplo-
ma legal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade do
empreiteiro de obras publicas e que manifestem a intenção de se associarem, antes
da celebração do contrato, na modalidade do consórcio em regime de responsabili-
dade 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

a) Serão admitidos a concurso os titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas contendo as seguintes autorizações:

a.1) A classificação como empreiteiro geral de obras de rodoviárias, de acor-
do com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 2.ª
categoria, em classe correspondente ao valor da proposta; ou

a.2) 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 de
obra se enquadra.

b) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e a 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 (indicar as restantes subcategorias ne-
cessárias à execução da obra).

b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos documen-
tos referidos no n.º 15 do programa de concurso.
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III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; alíneas a) e b) do n.º 15.1; alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Será verificada com base no quadro de referência constante da portaria em vigor
publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro,
não podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e
no mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida portaria, em qual-
quer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos anos 1999, 2000 e
2001, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas de-
clarações 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.

Remeta-se, também, para as alíneas c), d) e i) do n.º 14.1; a) e b) do 14.2, e) e f)
do n.º 14.3 e 18 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 50% do valor estimado do con-
trato (preço da proposta do concorrente);

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.

Remeta-se, também, para as alíneas g) a i) do n.º 14.1; a) e b) do n.º 15.2 e alíneas
g) e h) do ponto 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 profis-
são?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
(Não aplicável.)

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) 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
Remeta-se para o ponto 21 do programa de concurso.

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
Empreitada de beneficiação do caminho agrícola do Juncal, Processo n.º 01JFP8/04.

2 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros mais IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento poderá ser efectuado em numerário, ou em cheque visado emitido a
favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Mogadouro.

3 0

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

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

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só podem intervir no acto público do concurso, as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no 5.2 do programa de
concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) O prazo para a execução da obra é de 180 dias a partir da consignação da
obra, incluindo Sábados, Domingos e feriados.
IV.3.3) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e 30 minutos do 30.º
dia consecutivo a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário
da República, se este ocorrer por último do referido em IV.3.3.
IV.3.7.2) A abertura terá lugar pelas 14 horas e 30 minutos do 1.º dia útil seguinte
ao termo do prazo para apresentação das propostas, no Salão Nobre do edifício dos
Paços do Concelho.

1 4 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

14 de Maio de 2004. � O Presidente da Junta, Luís Pedro Martins
Lopes. 3000141980
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LIPOR � SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

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
LIPOR � Serviço Intermunicipalização Administrador Delegado
de Gestão de Resíduos do Grande Porto

Endereço Código postal
Apartado 1510 4435-996

Localidade/Cidade País
Baguim do Monte, Gondomar Portugal

Telefone Fax
+351229770100 +351229756038

Correio electrónico Endereço internet (URL)
lipor@lipor.pt www.lipor.pt

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República n.º 279, de 3 de
Dezembro de 2003, 3.ª série e no JOUE, n.º S226, de 22 de Novembro de 2003
para a «execução do programa de monitorização da Central de Valorização
Energética da Lipor», informa-se, que o conselho de administração em reunião re-
alizada a 5 de Maio, deliberou não adjudicar a prestação de serviços mencionada
com fundamento no artigo 57.º n.º 1 alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho e no ponto 19 do programa de concurso, na medida que todas as propostas
presentes a concurso foram consideradas inaceitáveis. Deliberou, ainda, o conselho
de administração promover a abertura de novo procedimento por negociação sem
publicação prévia de anúncio.

12 de Maio de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Macedo Vieira. 3000141709

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
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
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro,
S. A.

Endereço Código postal
Avenida Osnabruck, 29 5000-427

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
259309370 259309371

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@atmad.adp.pt aguas-tmad.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1  T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1  T

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

Indicado em I.1  T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)
Execução T Concepção e execução £
Realização, seja por que meio for, de actividades de construção ou de en-
genharia civil, referidas no anexo XI da Directiva 93/38 £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?  NÃO    T          SIM    £
II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução da captação e ETA do Alto Rabagão (SAA-AT-01).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos a executar são constituídos pelas seguintes partes:

Parte 1 � Jangada, a instalar na albufeira do Alto Rabagão (Pizões), contendo
grupos electrobomba de elevação para a ETA;

Parte 2 � Conduta adutora elevatória de água bruta entre a captação e a ETA
(parcialmente submersa);

Parte 3 � Estação de Tratamento de Água (ETA);
Parte 4 � Reservatório de água tratada e estação elevatória anexa para o reser-

vatório de origem R2;
Parte 5 � Conduta adutora elevatória de água tratada entre a ETA e o reserva-

tório de origem R2 e conduta adutora a instalar em paralelo;
Parte 6 � Reservatório de origem R2;
Parte 7 � Estrada de acesso à ETA.

Para as partes designadas por 3 e 4 está incluída a elaboração do projecto de exe-
cução. As zonas final e inicial das condutas elevatórias designadas, respectivamen-
te por 2 e 5, serão igualmente alvo de elaboração de projecto de execução (troços
localizados no interior do recinto da ETA).
As obras referidas apresentam as seguintes características principais:

Parte 1 � Jangada, de estrutura metálica, com dimensões aproximadas de 6 × 8 m2,
com flutuadores, incorporando uma «estação elevatória» para um caudal de
230 ls-1 e uma altura manométrica máxima de 65 m.

Parte 2 � Conduta elevatória de água bruta entre a captação e a ETA, incluin-
do um troço submerso em PEAD, DN 560 mm, PN 10, com cerca de 135 m
de comprimento e um troço «terrestre» com cerca de 55 m em FFD, DN 500
mm, incluindo cabos eléctricos e de comunicação;

Parte 3 � Estação de tratamento de água com uma produção diária de 19 008 m3/dia
e constituído por:

Gradagem fina;
Pré-oxidação com ozono;
Recarbonatação, correcção da agressividade e de pH;
Dupla mistura rápida;
Adição de carvão activado em pó ( opcional);
Floculação (duas linhas, cada uma com dois floculadores );
Sedimentação (duas linhas paralelas);
Filtração rápida (seis filtros);
Desinfecção;
Extracção, espessamento e desidratação das lamas separadas nos flocu-

ladores e nos sedimentadores;
Sedimentação das águas provenientes da lavagem dos filtros seguida da

sua recirculação para a entrada da ETA.

Parte 4 � Reservatório de água tratada, em betão armado, anexo à ETA, com um
volume de cerca de 3200 m3 e uma forma rectangular (duas células). Sistema
elevatório associado para um caudal de 230 ls-1 e uma altura manométrica de
115 m;

Parte 5 � Conduta adutora elevatória em FFD, DN 500 mm, com cerca de
1925 m de comprimento e conduta adutora gravítica a instalar em paralelo, em
FFD, DN 450 mm, com um comprimento aproximado de 772 m;

Parte 6 � Reservatório de origem R2, com um volume total de cerca de 3200 m3,
constituído por duas células cilíndricas de betão armado e câmara de mano-
bras intermédia.

Parte 7 � Estrada de acesso à ETA, resultante do alargamento e recuperação do
caminho existente desde a EN 103, com 4 m de largura e cerca de 725 m de
comprimento.

Todas as partes designadas de 1 a 6 incluem o fornecimento e montagem de equipa-
mento electromecânico e instalações eléctricas e as 2 a 7 construção civil.

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

Código NUTS PT118 Alto de Trás-os-Montes
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 5 2 1 2 6 7

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 2 3 1 0 7

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 9 1 2 2 1 3 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 8 8 6 1 2 0 0 7

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 4 3 2 1 1 0 8

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 9 8 6 1 2 0 0 4

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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Execução de uma captação, três condutas de ligação, urna estação de tratamento de
água potável, dois reservatórios com 3200 m3 cada e duas estações elevatórias de
água potável.
O preço base do concurso é de 7 950 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

1 4Prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Na fase de apresentação de propostas não é exigida qualquer caução. O valor da
caução a prestar pelo adjudicatário é de 5% do preço total do respectivo contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A remuneração ao(s) empreiteiro(s) será executada do seguinte modo:

A jangada, a instalar na albufeira do Alto Rabagão, contendo grupos electro-
bomba de elevação para a ETA, será executada em regime de preço global;

As condutas adutoras elevatórias de água bruta entre a captação e a ETA e de
água tratada entre a ETA e o reservatório R2 e troço da conduta gravítica
entre o R2 e a EN 103 serão executadas em regime de série de preços;

A estação de tratamento de água (ETA) será executada em regime de preço glo-
bal;

O reservatório de água tratada e a Estação elevatória para o reservatório de ori-
gem R2 serão executados por preço global;

O reservatório de origem R2 será executado em regime misto; por série de pre-
ços para as obras de construção civil e por preço global para o fornecimento
e montagem do equipamento electromecânico e instalações eléctricas;

A estrada de acesso será executada por série de preços.

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 legalmente constituídas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, agrupa-
mento complementar de empresas, agrupamento europeu de interesse económico ou
consórcio externo, em qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária
passiva dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio,
agrupamento ou sociedade tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta satisfaçam as
condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, cumulativamente com as seguintes condições:

a) Quanto aos titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares
e do Imobiliário (IMOPPI), os que apresentem segundo a Portaria n.º 19/
2004, de 10 de Janeiro as autorizações:

i) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor
global da proposta;

ii) Das 2.ª, 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte
que a esses trabalhos cabe na proposta;

iii) Das 1.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª categoria; da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte
que a esses trabalhos cabe na proposta;

iv) Das 1.ª, 2.ª, 3.ª e 11.ª subcategorias da 4.ª categoria, da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante
a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

v) Da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspondente ao valor
dos trabalhos especializados que lhe cabe na 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 a)
anterior, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vincula-
do, por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes;

b) Quanto aos não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo IMOPPI, os que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concur-
so e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do ane-
xo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos de referência rela-
tivos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Quanto aos não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou aos que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, os que apresentem os do-
cumentos 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;

d) Os concorrentes não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados nos termos do ponto b) e
os concorrentes que se encontrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março deverão ainda comprovar a sua capacida-
de económica e financeira, com base no quadro de referência da portaria em vi-
gor à data da entrega das propostas, publicada ao abrigo do artigo 8° do Decre-
to-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sendo excluídos os concorrentes que não
apresentem, no mínimo e cumulativamente, os valores do quartil inferior pre-
vistos na referida Portaria, em qualquer das seguintes situações:

I) 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 fis-
cais;

II) atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declara-
ção anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais;

III) Serão considerados não aptos, em termos de capacidade económica e fi-
nanceira, os concorrentes que não satisfaçam as condições apresentadas,
devendo as empresas que se encontrem numa das situações mencionadas
neste número, quando em agrupamento, satisfazer individualmente as con-
dições referidas.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 � documentos de habilitação
dos concorrentes.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 � documentos de habilitação
dos concorrentes.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no n.º 15 do programa
de concurso e, ainda, os seguintes comprovativos:

a) Comprovação, efectuada nos termos do Programa de Concurso, da execução, nos
últimos 10 anos, das componentes de:

a.1) construção civil de, pelo menos, uma estação de tratamento de água para
abastecimento, ou estação de tratamento de águas residuais com um caudal
de dimensionamento igual ou superior a 120 ls- l;

a.2) fornecimento e montagem de equipamentos electromecânicos de, pelo
menos, uma estação de tratamento de água para abastecimento, com um cau-
dal de dimensionamento igual ou superior a 120 1s-1, que compreende as
operações de pré-oxidação, remineralização, coagulação-floculação, decan-
tação, filtração, desinfecção final e tratamento de lamas;

a.3) fornecimento e montagem de instalações eléctricas, automação e ins-
trumentação de, pelo menos, uma estação de tratamento de água para
abastecimento, com um caudal de dimensionamento igual ou superior a 120 1s-1,
que compreende as operações de pré-oxidação, reminenilização, coagula-
ção-floculação, decantação, filtração, desinfecção final e tratamento de lamas.

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

c) Comprovação da adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar á obra;

d) Comprovação da existência no quadro pessoal permanente, de um técnico com
formação superior em engenharia, para exercer a função de director técnico da
presente empreitada, cuja qualificação mínima deverá obedecer às seguintes
condições:

d.1) Possuir licenciatura em engenharia civil e no mínimo cinco anos de ex-
periência profissional em direcção de obras;

d.2) Possuir experiência efectiva na direcção, de pelo menos, uma ETA
dimensionada para uma produção igual ou superior a 100 ls-1.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público  T Concurso limitado  £Processo por negociação  £
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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 Valia técnica da proposta (45%);
2 Preço (45%);
3 Garantia de cumprimento do prazo de execução (10%).

Por ordem decrescente de importância

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

2 3 0 7 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000  (dd/mm/aaaa)
Custo (se aplicável): 750 euros acrescido de IVA }a taxa em vigor. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou cheque, a favor da entidade adjudicante. no momento da
entrega.

0 2 0 8 2 0 0 4

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

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável) 18 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua propos-
ta (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)
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas.
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito estive-
rem devidamente credenciada pelos concorrentes, no número máximo de duas por
concorrente.

0 3 0 8 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Local: Sede da Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S. A., Avenida Osnabruck,
29, 5000-427 Vila Real.

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/PROGRA-
MA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo máximo de execução da obra contado a partir da data de consignação é de
400 dias.

1 7 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

17 de Maio de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Alexandre Chaves. 3000141768

ASSOCIAÇÃO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE

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
Associação Beira Atlântico Parque

Endereço Código postal
Praça Marquês Marialva, Edif. 3060-133 Cantanhede
Centro Comercial Rossio, 3.º A,
Escritório 22 e 23

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231410890 231410899

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.beira.atlantico.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção do edifício sede do Parque Tecnológico Beira do Atlântico Parque.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trabalhos preparatórios e complementares, estabilidade, águas, esgotos, telecomuni-
cações, rede de gás, electricidade, AVAC, alvenarias, impermeabilizações, isolamen-
tos, cantarias, revestimentos de pavimentos, revestimento de paredes, revestimento
de tectos, carpintarias, serralharias, equipamento sanitário e iluminação.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A obra será executada no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
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II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente empreitada insere-se na categoria 45.21.1, subcategoria 45.21.15 do
Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, publicado no n.º L177, do Jornal
Oficial da União Europeia, de 22 de Junho de 1998.

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 2 948 202 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

4 6 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Será exigida uma caução de 5% do valor da adjudicação, na execução do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou
referência às disposições que as regulam (se aplicável)
O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março e os trabalhos serão pagos nos termos do artigo 21.º
do mesmo diploma. O financiamento terá como fonte o orçamento da Associação
Beira Atlântico Parque, capitais próprios e empréstimo bancário.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo mas, em caso de adjudicação 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 construção de obras pú-
blicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, adiante designado por (IMOPPI), que contenha:

a.1)A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional na
1& categoria, em classe correspondente ao valor da proposta; ou

a.2)A 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 9.ª subcategoria da 1.ª categoria uma das quais tem
que ser de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na catego-
ria em que o tipo de obra se enquadra.

E ainda, em qualquer das alíneas :

a.3)A 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª subcategoria da 4.ª categoria e 2.ª e 8.ª subcategoria da
1.ª categoria e 11.ª subcategoria da 5.ª categoria, 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.4)Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas, nos termos da alí-
nea anterior e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do arti-
go 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento
anexo aos documentos, os empreiteiros possuidores dessa autorização, aos
quais ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes res-
peitem;

b) Os não titulares de alvará de construção de obras públicas, emitido pelo
(IMOPPI), que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das auto-
ridades competentes mencionadas no anexo VIII, 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 de alvará de construção de obras públicas, emitido pelo
(IMOPPI), ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à com-
provação da idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para execu-
ção da obra posta a concurso, indicados 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 pontos 15 e 16 do progra-
ma de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
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 n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, em vigor nos termos do disposto no
artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro;
Não será excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente
os valores do quartil inferior previstos nessa portaria, e referentes aos anos de
1999, 2000 e 2001, em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos anos 1999, 2000 e
2001, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas de-
clarações 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; ou apresentem declarações
bancárias abonatórias em que o valor abonado seja igual ou superior ao valor
da proposta do concorrente.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 50% do valor estimado do
contrato (preço da proposta base);

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

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra, devendo um dos técnicos ter a categoria mínima de
engenheiro civil e com experiência em acompanhamento e direcção de obras
de natureza pública da mesma índole da obra em concurso.

A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do
concurso, procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes. Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não
demonstrem aptidão para a execução da obra posta a concurso em relatório funda-
mentado onde constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a
todos os concorrentes para efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
(Não aplicável.)

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

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, determinando-se esta pela apre-
ciação dos factores a seguir indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua
incidência na ponderação e ordenados por grau decrescente de importância:

a) Preço, 60%
b) Valia técnica da proposta, 40%.
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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

2 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 245 euros + IVA à taxa legal em vigor. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque passado a favor da Associação Beira Atlântico
Parque, acrescido de portes de correio, em caso de envio por esta via.

1 7 0 7 2 0 0 4

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

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

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem intervir as pessoas devidamente credenciados pelos concorrentes para esse
efeito.

1 8 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício dos Paços do Concelho, salão nobre, ��� 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    £         SIM    T

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A entidade promotora reserva-se o direito de não adjudicar ou não contratualizar a
presente empreitada se se verificarem circunstâncias que o impeçam.

1 9 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

19 de Maio de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Jorge Manuel Catarino dos Santos. 3000142028

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
IDRHa � Instituto de Desenvolvimento
Rural e Hidráulica

Endereço Código postal
Avenida Afonso Costa, 3 1949-002 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218442200 218442202

Correio electrónico Endereço internet (URL)
idrha@idrha.min-agricultura.pt www.idrha.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção da rede secundária de rega do bloco III e do caminho da
Arriaga do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 10/2004.

0 5 0 7 2 0 0 4

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

0 6 0 7 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: ��������������������������������
���������, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República n.º 93, de 20 de Abril de 2004.
Mais se informa que foram apensos ao processo de concurso alguns esclarecimentos.

2 0 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

20 de Maio de 2004. � Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)
3000142186

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 1 de Junho de 2004 12 143

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Almada, Câmara
Municipal, Departamento
de Administração Geral e Finanças/
Divisão de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua Trigueiros Martel, 1 2800-213 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351212724000 351212724244

Correio electrónico Endereço internet (URL)

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

2 8 0 5 2 0 0 4

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

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Dois representantes por concorrente devidamente credenciados.

3 1 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de uma rectificação ao anúncio do Concurso Público n.º 10/2004 enviado
para publicação no Diário da República em 13 de Abril de 2004.

2 0 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

20 de Maio de 2004. � A Presidente da Câmara, Maria Emília
Neto de Sousa. 3000142144

ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S. A.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Douro e Paiva, S. A. Eng.º Miguel Ferreira

Endereço Código postal
Rua de Vilar, 235, 5.º 4050-626

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
+351226059300 +351226059302

Correio electrónico Endereço internet (URL)
correio@addp.pt www.addp.pt

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só podem apresentar propostas as empresas ou os agrupamentos cujas empresas
constituintes não se encontrem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e no artigo 55.º, do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e que preencham os requisitos mínimos referido no
artigo 11.º do programa de concurso.
Quanto às empresas de construção civil só serão admitidos concorrentes que
reunam, ainda, as seguintes condições:

a) Titularidade de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);

b) Não sendo titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI, 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 anexo I, n.º 1, da Portaria n.º 104/2001, de 21 de
Fevereiro, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à
capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitam aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Não sendo titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI, e não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, apresentem os documentos relativos à comprovação da sua ido-
neidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados nos n.º 4 do artigo 18.º do programa de concurso.
O alvará de empreiteiro de obras públicas deve conter as seguintes autoriza-
ções:

i) Da 11.ª subcategoria da 4.ª categoria e da classe correspondente ao valor
global da proposta;

ii) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria;
iii) Das 6.ª, 9.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria;
iv) 1.ª, 2.ª, 6.ª, 7.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria;
v) 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria.

Nas classes correspondentes, cada uma, aos valores dos trabalhos espe-
cializados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada um desses traba-
lhos cabe na proposta;
Quando os concorrentes sejam constituídos por mais de uma empresa de cons-
trução civil pelo menos uma deve ser titular de alvará para o valor global da
instalação.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

O presente anúncio rectifica o anúncio do concurso público internacional para a
elaboração do projecto e construção de uma etapa de ultrafiltração na ETA de
Lever, publicado na 3.ª série do Diário da República, n.º 110, de 11 de Maio de
2004, com o número de registo 3000139645.

1 9 0 5 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

19 de Maio de 2004. � O Administrador, Sérgio Hora Lopes.
3000142029
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ICP � Autoridade Nacional de Comunicações

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 5/
2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas � A
ANACOM torna público que a lista de normas e especificações, refe-
rida no n.º 1 da mesma disposição, relativa à oferta harmonizada de
redes e serviços de comunicações electrónicas e recursos e serviços
conexos elaborada pela Comissão Europeia foi publicada no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º C331, de 31 de Dezembro de 2002,
com a referência (2002/C 331/04), encontrando-se o respectivo tex-
to disponível no sítio www.anacom.pt.

Em especial, torna-se público que as normas relevantes para efei-
tos do disposto no n.º 4 do artigo 78.º e no n.º 5 do artigo 103.º ambos
da Lei n.º 5/2004, estão previstas na referida lista da Comissão Europeia
no Capítulo VI referente às normas para redes de comunicações elec-
trónicas criadas para a distribuição de serviços de radiodifusão digital,
incluindo os seu recursos associados, e são as seguintes:

Sistemas de acesso condicional:

DVB-Simulcrypt; implementação e sincronização da arqui-
tectura de cabeças de rede (head-end) (DVB-SIM):

ATSI TS 101 197;
ETSI TS 103 197.

Suporte da utilização de cifragem e acesso condicional sem
sistemas de radiodifusão digital (DVB-CS):

ETSI ETR 289.

Especificação da interface comum para acesso condicional
e outras aplicações de desodificador DVB (DVB-CI) e um
guia de implementação relevante:

Cenelec EN 50221;
Cenelec R206-001.

Interoperabilidade de equipamentos de televisão de consumo:

Interface aberta para televisores analógicos, por exemplo
conector peritel:

Cenelec EN 50049-1.

Interface aberta para televisores digitais, por exemplo
interface comum:

Cenelec EN 50049-1/A1.

Interface aberta para receptor/descodificador integrado DVB:

ETSI TS 102 201.

20 de Maio de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Álvaro Dâmaso. 3000142207

Região de Turismo Leiria/Fátima

Aviso RTL/F n.º 10/2004

Concurso interno geral de acesso para um lugar
de técnico de turismo de 1.ª classe

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que por despacho
de 30 de Abril de 2004, do presidente da Região de Turismo Leiria/
Fátima, Luís Miguel Rodrigues Sousinha, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série, concurso interno geral de acesso para um
lugar de técnico de turismo de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico.

2 � Os requisitos de admissão ao concurso são os seguintes:

Gerais � os enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensá-

veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

Especiais � os enunciados na alínea b) do n.º 1 e alíneas a) e b)
do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, bem como no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � A apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos a que aludem as alíneas a) a f) do ponto anterior, é dispensada
desde que os candidatos declarem, sob compromisso de honra, em
alíneas separadas, no próprio requerimento, a situação em que se en-
contram relativamente a cada um dos referidos requisitos:

O não cumprimento do disposto neste ponto implica a exclusão da
candidatura.

4 � O local de trabalho é o da área geográfica da Região de Turis-
mo Leiria/Fátima, sendo o vencimento o correspondente ao escalão
1, índice 340 do sistema retributivo, do grupo de pessoal administra-
tivo e as condições de trabalho e regalias sociais as genericamente
vigentes para a função pública.

5 � Conteúdo funcional � funções de estudo e aplicação de mé-
todos e processos de natureza técnica, com autonomia e responsabi-
lidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo uma es-
pecialização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um
curso superior � funções descritas no mapa I, do Decreto-Lei n.º 248/
85, de 15 de Julho.

6 � O concurso é válido para o lugar colocado a concurso e extin-
gue-se com o preenchimento do mesmo.

7 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente � Graça Maria Bento Frazão Leiras, técnica superior
de 1.ª classe, do quadro de pessoal da Região de Turismo, que
será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal
efectivo.

Vogais efectivos � Maria Isabel Pereira Gomes, técnica supe-
rior de 2.ª classe, do quadro de pessoal da Região de Turismo,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
Elsa Maria Lopes Francisco, técnica superior de 2.ª classe, do
quadro de pessoal da Região de Turismo.

Vogais suplentes � Suzel Eduarda Caldas Reis Silva Santos, téc-
nica superior de 2.ª classe, do quadro de pessoal da Região de
Turismo; engenheiro Narciso Ferreira Mota, vogal da Comis-
são Executiva da Região de Turismo.

8 � Os métodos de selecção são os seguintes:

Prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e entrevis-
ta profissional de selecção.

9 � A prova escrita de conhecimentos tem carácter eliminatório
de per si e é constituída por uma prova de conhecimentos gerais, sendo
indicada a seguinte bibliografia:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
central, regional e local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Regime férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da
Administração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto;

CPA � Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e suas alterações
operadas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;
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Regime jurídico dos órgãos regionais de turismo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 287/91, de 9 de Agosto;

Estatutos da Região de Turismo de Leiria/Fátima, aprovados pelo
Decreto-Lei n.º 156/93, de 6 de Maio.

É permitida a consulta unicamente de fotocópias simples da legis-
lação recomendada, desde que não anotada com conceitos doutrinários.

A prova de conhecimentos será classificada de 0 a 20 valores.
10 � Na avaliação curricular são ponderados os seguintes elemen-

tos, que terá de ser comprovados por fotocópias simples, sob pena de
não atribuição de pontuação:

a) Habilitações literárias:
b) As legalmente exigidas � 18 valores;

Mais que as legalmente exigidas � 20 valores.
c) Experiência profissional:

Até três anos � 17 valores;
Mais de três anos e até seis anos � 18 valores;
Mais de seis anos e até nove anos � 19 valores;
Mais de nove anos � 20 valores.

Só será contabilizado o tempo de experiência profissional
que se adeqúe às funções inerentes ao lugar colocado a con-
curso.

d) Formação profissional:

Acções de formação de duração até uma semana � 3 va-
lores/cada;

Acções de formação superiores a uma semana e até um
mês � 4 valores/cada;

Acções de formação superiores a um mês � 5 valores/
cada.

Para efeitos de ponderação, considera-se que uma semana
corresponde a cinco dias com sete horas cada um.
Só serão contabilizadas as acções de formação adequadas às
funções inerentes ao lugar colocado a concurso, não poden-
do este factor ser superior a 20 valores.

11 � Na entrevista profissional de selecção avaliar-se-ão os se-
guintes aspectos:

a) Conhecimentos do conteúdo funcional do lugar � 3 valo-
res;

b) Conhecimentos profissionais � 5 valores;
c) Sentido crítico e de responsabilidade � 4 valores;
d) Criatividade e iniciativa � 3 valores;
e) Motivação demonstrada relativamente ao cargo a desempe-

nhar � 3 valores;
f) Fluência verbal � 2 valores.

12 � O ordenamento final dos concorrentes, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e efec-
tuado de acordo com a seguinte fórmula:

PC + HL + FP + EP + EPS
CF = ������������

5

em que:

CF = classificação final;
PC = prova escrita de conhecimentos;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12.1 � As designações HL, FP e EP constituem factores de pon-
deração da avaliação curricular.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos diversos méto-
dos de selecção, o respectivo sistema de classificação final e a respec-
tiva fórmula classificativa, constarão de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos que as solicitem
nos Serviços Administrativos de Leiria, da Região de Turismo Leiria/
Fátima.

14 � Em caso de igualdade de classificação aplicar-se-á o previsto
no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O provimento do lugar é feito por nomeação.
16 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento em folha de papel normalizado, ou em impresso próprio for-
necido pelos serviços, dirigido ao presidente da Região de Turismo
Leiria /Fátima, podendo ser remetido pelo correio até ao último dia
do prazo estabelecido neste aviso, com aviso de recepção, para Re-

gião de Turismo Leiria/Fátima, Jardim Luís de Camões, Apartado 1115,
2401-807 Leiria, ou entregues pessoalmente nos Serviços Adminis-
trativos da Região de Turismo Leiria/Fátima, na morada indicada,
devendo nele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte e residência completa);

b) Habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigidas
para o desempenho do cargo;

c) Os candidatos deverão proceder à indicação da categoria que
possuem, serviço a que pertencem, natureza do vínculo, o
tempo efectivo na categoria, na carreira e na função públi-
ca, além da classificação de serviço nos últimos três anos
(menção qualitativa e quantitativa);

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia, só
serão tidas em consideração pelo júri do concurso se devida-
mente comprovadas;

e) Identificação do concurso através de referência ao número e
data do presente aviso.

17 � Os candidatos devem anexar, sob pena de exclusão da candi-
datura, a seguinte documentação:

Curriculum vitae datado e assinado, documento comprovativo
das habilitações literárias e ou profissionais e documentos
comprovativos da formação profissional (fotocópias de docu-
mentos autênticos ou autenticados � artigo 32.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março), fotocópia do bi-
lhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal, além de
todos os outros documentos que julguem relevante anexar para
apreciação do seu mérito.

18 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
19 � O presente concurso rege-se, nomeadamente, pelo Decreto-

-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e demais legislação, se aplicável.

20 � A lista de candidatos admitidos a que se refere o artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado, será afixada nos Serviços Admi-
nistrativos da Região de Turismo Leiria/Fátima.

21 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
através dos meios definidos no artigo 40.º do mesmo Decreto-Lei
n.º 204/98.

3 de Maio de 2004. � O Presidente da Região de Turismo Leiria/
Fátima, Luís Miguel Rodrigues Sousinha. 3000140419

Aviso RTL/F n.º 11/2004

Concurso interno geral de acesso para um lugar
de técnico superior de 1.ª classe

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que por despacho
de 30 de Abril de 2004, do presidente da Região de Turismo Leiria/
Fátima, Luís Miguel Rodrigues Sousinha, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série, concurso interno geral de acesso para um
lugar de técnico superior de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico
superior.

2 � Os requisitos de admissão ao concurso são os seguintes:

Gerais � os enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:

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 cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispen-

sáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.
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Especiais � os enunciados na alínea c), n.º 1, artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

3 � A apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos a que aludem as alíneas a) a f) do ponto anterior, é dispensada
desde que os candidatos declarem, sob compromisso de honra, em
alíneas separadas, no próprio requerimento, a situação em que se en-
contram relativamente a cada um dos referidos requisitos:

O não cumprimento do disposto neste ponto implica a exclusão da
candidatura.

4 � O local de trabalho é o da área geográfica da Região de Turis-
mo Leiria/Fátima, sendo o vencimento o correspondente ao escalão
1, índice 460 do sistema retributivo, do grupo de pessoal técnico su-
perior e as condições de trabalho e regalias sociais as genericamente
vigentes para a função pública.

5 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo uma
especialização e formação básica de nível de licenciatura � funções
descritas no mapa I, do Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

6 � O concurso é válido para o lugar colocado a concurso e extin-
gue-se com o preenchimento do mesmo.

7 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente � Luís Miguel Rodrigues Sousinha, presidente da Re-
gião de Turismo Leiria/Fátima, que será substituído nas suas
faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos � Graça Maria Bento Frazão Leiras, técnica
superior de 1.ª classe, do quadro de pessoal da Região de Tu-
rismo, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos; Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, vogal da
Comissão Executiva da Região de Turismo Leiria/Fátima.

Vogais suplentes � engenheiro Narciso Ferreira Mota, vogal da
Comissão Executiva da Região de Turismo, e Dr. Davide Pe-
reira Catarino igualmente vogal da Comissão Executiva.

8 � Os métodos de selecção são os seguintes:

Prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e entrevis-
ta profissional de selecção.

9 � A prova escrita de conhecimentos tem carácter eliminatório
de per si e é constituída por uma prova de conhecimentos gerais, sendo
indicada a seguinte bibliografia:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
central, regional e local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Regime férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da
Administração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto;

CPA � Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e suas alterações
operadas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

Regime jurídico dos órgãos regionais de turismo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 287/91, de 9 de Agosto;

Estatutos da Região de Turismo de Leiria/Fátima, aprovados pelo
Decreto-Lei n.º 156/93, de 6 de Maio.

É permitida a consulta unicamente de fotocópias simples da legisla-
ção recomendada, desde que não anotada com conceitos doutrinários.

A prova de conhecimentos será classificada de 0 a 20 valores.
10 � Na avaliação curricular são ponderados os seguintes elemen-

tos, que terá de ser comprovados por fotocópias simples, sob pena de
não atribuição de pontuação:

a) Habilitações literárias:
b) As legalmente exigidas � 18 valores;

Mais que as legalmente exigidas � 20 valores.
c) Experiência profissional:

Até três anos � 17 valores;
Mais de três anos e até seis anos � 18 valores;
Mais de seis anos e até nove anos � 19 valores;
Mais de nove anos � 20 valores.

Só será contabilizado o tempo de experiência profissional
que se adeqúe às funções inerentes ao lugar colocado a con-
curso.

d) Formação profissional:

Acções de formação de duração até uma semana � 3 va-
lores/cada;

Acções de formação superiores a uma semana e até um
mês � 4 valores/cada;

Acções de formação superiores a um mês � 5 valores/
cada.

Para efeitos de ponderação, considera-se que uma semana
corresponde a cinco dias com sete horas cada um.
Só serão contabilizadas as acções de formação adequadas às
funções inerentes ao lugar colocado a concurso, não poden-
do este factor ser superior a 20 valores.

11 � Na entrevista profissional de selecção avaliar-se-ão os se-
guintes aspectos:

a) Conhecimentos do conteúdo funcional do lugar � 3 valo-
res;

b) Conhecimentos profissionais � 5 valores;
c) Sentido crítico e de responsabilidade � 4 valores;
d) Criatividade e iniciativa � 3 valores;
e) Motivação demonstrada relativamente ao cargo a desempe-

nhar � 3 valores;
f) Fluência verbal � 2 valores.

12 � O ordenamento final dos concorrentes, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e efec-
tuado de acordo com a seguinte fórmula:

PC + HL + FP + EP + EPS
CF = ������������

5

em que:

CF = classificação final;
PC = prova escrita de conhecimentos;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12.1 � As designações HL, FP e EP constituem factores de pon-
deração da avaliação curricular.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos diversos méto-
dos de selecção, o respectivo sistema de classificação final e a respec-
tiva fórmula classificativa, constarão de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos que as solicitem
nos Serviços Administrativos de Leiria, da Região de Turismo Leiria/
Fátima.

14 � Em caso de igualdade de classificação aplicar-se-á o previsto
no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O provimento do lugar é feito por nomeação.
16 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento em folha de papel normalizado, ou em impresso próprio for-
necido pelos serviços, dirigido ao presidente da Região de Turismo
Leiria /Fátima, podendo ser remetido pelo correio até ao último dia
do prazo estabelecido neste aviso, com aviso de recepção, para Re-
gião de Turismo Leiria/Fátima, Jardim Luís de Camões, Apartado 1115,
2401-807 Leiria, ou entregues pessoalmente nos Serviços Adminis-
trativos da Região de Turismo Leiria/Fátima, na morada indicada,
devendo nele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte e residência completa);

b) Habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigidas
para o desempenho do cargo;

c) Os candidatos deverão proceder à indicação da categoria que
possuem, serviço a que pertencem, natureza do vínculo, o
tempo efectivo na categoria, na carreira e na função públi-
ca, além da classificação de serviço nos últimos três anos
(menção qualitativa e quantitativa);

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia, só
serão tidas em consideração pelo júri do concurso se devida-
mente comprovadas;

e) Identificação do concurso através de referência ao número e
data do presente aviso.
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17 � Os candidatos devem anexar, sob pena de exclusão da candi-
datura, a seguinte documentação:

Curriculum vitae datado e assinado, documento comprovativo
das habilitações literárias e ou profissionais e documentos
comprovativos da formação profissional (fotocópias de docu-
mentos autênticos ou autenticados � artigo 32.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março), fotocópia do bi-
lhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal, além de
todos os outros documentos que julguem relevante anexar para
apreciação do seu mérito.

18 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
19 � O presente concurso rege-se, nomeadamente, pelo Decreto-

-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e demais legislação, se aplicável.

20 � A lista de candidatos admitidos a que se refere o artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado, será afixada nos Serviços Admi-
nistrativos da Região de Turismo Leiria/Fátima.

21 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos atra-
vés dos meios definidos no artigo 40.º do mesmo Decreto-Lei n.º 204/98.

3 de Maio de 2004. � O Presidente da Região de Turismo Leiria/
Fátima, Luís Miguel Rodrigues Sousinha. 3000140439

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no Regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que procedeu ao regis-
to definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular de
solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 62/83,
a fls. 70 e 70 v.º do livro n.º 2 das Associações de Solidariedade Social
e considera-se efectuado em 11 de Novembro de 2003, nos termos
do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação de Protecção à Terceira Idade «A.
F. Vila Cova» (anteriormente denominada «Associação de
Protecção à Terceira Idade»).

Sede � Caxinas, Vila do Conde.

14 de Maio de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000142214

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no Regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que procedeu ao regis-
to definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade
social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de uti-
lidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 7/2004, a fl. 113 v.º do
livro n.º 6 das Fundações de Solidariedade Social e considera-se efec-
tuado em 6 de Janeiro de 2004, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
Regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Cáritas Diocesana de Portalegre e Castelo Branco;
Sede � Portalegre;
Fins � a assistência, em situações de dependência e emergência;

a promoção social, visando a superação e prevenção da de-
pendência ou emergência e o reforço da autonomia pessoal; o
desenvolvimento solidário, integral e personalizado; a trans-
formação social em profundidade, especialmente nos domíni-
os das relações sociais, dos valores e do ambiente.

14 de Maio de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000142216

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio

Processo n.º 1250/03.3TBABF.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da S. Social.
Requerida � Fiancamar � Investimentos Imobiliários e Turísticos, L.da

Dr.ª Chandra Gracias, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Albufeira:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Fiancamar �
Investimentos Imobiliários e Turísticos, L.da, identificação fiscal
n.º 502230614, domicílio: Apartado 1025, Areias de São João, 8200-
-913 Albufeira, 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 ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Julho de 2003.

9 de Março de 2004. � A Juíza de Direito, Chandra Gracias. �
A Oficial de Justiça, Teresa Araújo. 3000135047

TRIBUNAL DA COMARCA DO BOMBARRAL

Anúncio

Processo n.º 175/04.0TBBBR.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público � Bombarral.
Requerida � Vimpor � Com. e Reparação de Máquinas, L.da

Dr.ª Raquel Lemos Horta, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca do Bombarral:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Vimpor � Com.
e Reparação de Máquinas, L.da, identificação fiscal n.º 502281545,
domicílio: Rua de Dr. José Sabino Pereira, Bombarral, 2540 Bombarral,
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 Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 22 de Março de 2004.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

29 de Março de 2004. � A Juíza de Direito, Raquel Lemos Hor-
ta. � O Oficial de Justiça, José Júlio Celas Fernandes.

3000139033

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio

Processo n.º 2520/04.9TBBRG.
Falência (requerida).
Requerente � António Ferreira da Silva.
Requeridos � Abílio da Costa Oliveira e outro(s).

Dr.ª Raquel Eduarda Soares da Costa Cotinho, juíza de turno no Tri-
bunal da Comarca de Braga:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Abílio da Costa
Oliveira, estado civil: casado, domicílio: Rua de Damão, 200, 2.º, di-
reito, 4710 Braga, e requerida: Maria Emília Vieira Rodrigues de Oli-
veira, estado civil: casada, domicílio: Rua de Damão, 200, 2.º, direito,
4710 Braga, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus crédi-
tos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
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go 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 22 de Março de 2004.

7 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Raquel Eduarda Soares
da Costa Cotinho. � A Oficial de Justiça, Maria Conceição Vilaça
Pinto. 1000257438

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 640/04.9TBGMR.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Macedo & Novais, L.da, e outro(s).
Credor � O Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social � Del. de

Braga e outro(s).

São notificados os credores de requerente: Macedo & Novais, L.da,
identificação fiscal n.º 503401250, domicílio: Sendim, Atães, 4800
Guimarães, que por decisão proferida nos presentes autos, foi desig-
nado o dia 23 de Junho de 2004 pelas 14 horas para a realização da
assembleia de credores no edifício deste tribunal, como preceitua o
disposto no artigo 28.º do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
22 de Janeiro de 2004, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de
expediente.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

26 de Março de 2004. � A Juíza de Direito, Sofia Rodrigues. �
O Oficial de Justiça, José Maria Pereira. 3000141867

4.A VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 964-E/1996.
Prestação de contas.
Autor � Dr. Carlos Sousa Góis.
Réu � Cantante Mota e Pimenta, L.da

Juiz Rui Ponte Gomes, magistrado da 2.ª Secção da 4.ª Vara Cível de
Lisboa:

Faz anunciar nos autos acima identificados, correm éditos de 10
dias, contados da data da segunda e última publicação do anúncio,
citando todos os credores e requerido: Cantante Mota e Pimenta, L.da,
domicílio: Rua de S. Nicolau, 69-71, 1.º, Lisboa, para no prazo de
cinco dias, se pronunciarem sobre a operação de prestação de contas,
decorrentes da falência com o n.º 964/1996, em que é falida a requerida
acima mencionada.

O prazo é contínuo, suspendendo-se, no entanto, durante as férias
judiciais.

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Fica advertido de que é obrigatória a constituição de mandatário
judicial.

13 de Maio de 2004. � O Juiz de Direito, José Rui Ponte Go-
mes. � A Oficial de Justiça, Marta Maria R. Vargas Costa.

3000142080

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOUSADA

Anúncio
Processo n.º 1583/03.9TBLSD.
Processo especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Manuel Rafael de Sousa Ferreira, e outro(s).
Requerida � Expovest � Confecções, L.da, e outro(s).

São notificados os credores da requerida: Expovest � Confecções,
L.da, domicílio: Costilha, Cristelos, 4620 Lousada, que por despacho/
decisão de 15 de Abril de 2004, foi designado o dia 29 de Junho de
2004 pelas 9 horas e 30 minutos para a realização da assembleia de
credores no edifício deste tribunal, como preceitua o disposto no ar-
tigo 28.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
29 de Outubro de 2003, e o seu duplicado se encontra à disposição de
quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de ex-
pediente.

26 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Oliveira
Neto. � A Oficial de Justiça, Cristina dos Santos Rodrigues.

3000141700

TRIBUNAL DA COMARCA DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Processo n.º 772/03.0TBMCN.
Falência (requerida).
Requerente � Rita Maria Costa da Silva.
Requerida � Construtora Penhalonga, L.da, e outro(s).

Dr. Miguel Teixeira, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal do Marco
de Canaveses:

Faz saber que por sentença de 25 de Fevereiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Construtora
Penhalonga, L.da, identificação fiscal n.º 502201746, domicílio: S.
Sebastião, Penhalonga, 4630 Marco de Canaveses, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e)
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Emília Manuela Gomes da Con-
ceição, endereço: Rua do Jornal Correia da Feira, 5, 3.º, esquerdo, 4520-
-234 Santa Maria da Feira.

27 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, Miguel Teixeira. � O
Oficial de Justiça, Manuel Cardoso do Nascimento. 3000140306

Anúncio

Processo n.º 619/04.0TBMCN.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social e outro(s).

Dr. Miguel Teixeira, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal do Marco
de Canaveses:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Euromarco �
Const. Civil Ob. Públicas, L.da, estado civil: desconhecido, domicílio:
Largo Sacadura Cabral, 32, 1.º, direito, 4630 Marco de Canaveses,
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 Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 3 de Maio de 2004.

6 de Maio de 2004. � O Juiz de Direito, Miguel Teixeira. � O
Oficial de Justiça, Paulo Mourão. 1000257460
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2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

 Anúncio

Processo n.º 272/04.1TBOAZ.
Falência (apresentação).
Requerente � Joana Isabel Leite de Pinho Calhau.
Requerente: Américo Moreira de Bastos, e outro(s).

Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 23 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requerentes: Joana Isabel
Leite de Pinho Calhau, casada com Américo Moreira de Bastos, ten-
do sido fixada a última residência na Quinta Senhora da Luz, lote 11,
Cucujães, 3720 Oliveira de Azeméis, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Manuel Augusto S. V. Sousa Pe-
reira, com domicílio na Estrada Nacional 109, 1405, 1.º, esquerdo,
4405-575 Valadares, Vila Nova de Gaia.

26 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, Joel Timóteo Ramos
Pereira. � A Oficial de Justiça, Aida Amaro. 3000141752

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

Anúncio
Processo n.º 238/04.1TBOAZ.
Falência (requerida).
Requerente � António João Rosa Preto.
Requerida � Dális � Calçados, L.da, e outro(s).

Dr. José Agostinho Sá Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que por sentença de 3 de Maio de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Dális � Calça-
dos, L.da, identificação fiscal n.º 501710817, domicílio: Lugar de
Bustelo, Oliveira Azeméis, 3720 S. Roque, tendo sido fixado em 30
dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Manuel Augusto S. V. Sousa
Pereira, com domicílio profissional na Estrada Nacional 109, 1405,
1.º, esquerdo, 4405-575 Valadares, Vila Nova de Gaia.

4 de Maio de 2004. � O Juiz de Direito, José Agostinho Sá Perei-
ra. � A Oficial de Justiça, Odeta Sequeira. 3000141751

TRIBUNAL DA COMARCA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Anúncio
Processo n.º 402/03.0TBRMZ.
Falência (requerida).
Falida � Corvaltur � Imobiliária e Turismo, L.da

Liquidatário judicial � Dr. Moisés Ayash.

Dr. Francisco Ferreira da Silva, juiz de direito da Secção Única do
Tribunal de Reguengos de Monsaraz:

Faz saber que por sentença, proferida nos presentes autos, foi de-
clarada a falência de falida: Corvaltur � Imobiliária e Turismo, L.da,
com sede na Urbanização do Bacelinho, lote 3, 7200-150 S. Pedro
do Corval, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Moisés Ayash, endereço:
Avenida Conde de Valbom, 67, 4.º, esquerdo, 1050-067 Lisboa.

19 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, Francisco Ferreira da
Silva. � O Oficial de Justiça, Manuel Inácio Forte Nunes.

3000139319

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

Anúncio

Processo n.º 4347/03.6TBVIS.
Falência (requerida).
Requerente � Philips Portuguesa, S. A. e outro(s).
Requerida � Moises Almeida Neves, S. A.

Dr.ª Margarida Correia, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do Tribunal
de Viseu:

Faz saber que por sentença de 23 de Abril de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Moisés Almeida
Neves, S. A., identificação fiscal n.º 501622519, domicílio: Parque
Industrial de Mundao, 3500 Viseu, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr.ª Graciana Figueiredo, identi-
ficação fiscal n.º 192215850, bilhete de identidade n.º 6081788, car-
tão profissional: 2236C, endereço: Bl 2-Lj 7, Fracção Q, Avenida
Visconde Tondela, 3460-526 Tondela.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

26 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Margarida Correia. �
A Oficial de Justiça, Alice Cardoso. 3000141233

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 377/04.9TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � P. S. Car � Parques Serv. Com. Automóvel, S. A.
Requerida � Hlc � Energia, S. G. P. S., S. A.

Dr. António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Hlc � Energia
S. G. P. S., S. A., identificação de pessoa colectiva n.º 504467387,
domicílio: Rua de Alto do Montijo, lotes 1 e 2, 2795-619 Carnaxide,
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 Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo ofe-
recer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e
3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 5 de Abril de 2004.

14 de Abril de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000142230

Anúncio

Processo n.º 643/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Computer 2000 Portuguesa, L.da

Requerida � I. S. C. � Inform. e Sistemas de Comunicação, L.da

É citada a empresa: I. S. C. � Inform. e Sistemas de Comunica-
ção, L.da, domicílio: Avenida do Lidador, 291, São João do Estoril,
2765 Estoril, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 30 dias
de éditos, que começarão a contar-se da segunda e última publicação
do competente anúncio, para deduzir, querendo, oposição ou propor
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham, conforme o estatuído no
artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência, nos presentes autos que deram entra-
da na secretaria em 20 de Junho de 2003.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
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que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são contí-
nuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados da peti-
ção inicial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 1.º
Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa.

7 de Maio de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000141819

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 338/04.8TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � UCM � União Comercial de Máquinas Industriais, L.da

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: UCM � União
Comercial de Máquinas Industriais, L.da, sede: Rua de Almirante Gago
Coutinho, 90, Póvoa de Santo Adrião, Frielas, Loures, 2670-114
Loures, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 26 de Março de 2004.

12 de Maio de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � O Oficial de Justiça, José Ribeiro. 3000142148

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

Anúncio

Processo n.º 608/03.2TYVNG.
Processo especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Clemente & Silva, L.da, e outro(s).
Requerida � Afitex � Acabamentos Têxteis, L.da

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 são notificados os credores de requerida: Afitex �
Acabamentos Têxteis, L.da, identificação fiscal n.º 500708924, com sede
na Rua da Indústria, 190, Fornelo, 4480-000 Vila do Conde, que por
despacho/decisão, foi designado o dia 6 de Julho de 2004 pelas 9 horas e
30 minutos para a realização da assembleia de credores no edifício deste
tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado gestor judicial o Dr. João Manuel Couto Morais de
Almeida, com escritório na Avenida João Canavarro, 305, 3.º, sala
32, Edifício Alameda 1, 4480-000 Vila do Conde.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em 6
de Outubro de 2003, e o seu duplicado se encontra à disposição de
quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de ex-
pediente.

29 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda Quaresma dos
Santos. 3000142189

Anúncio

Processo n.º 160/04.1TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Tecnitrace � Componentes Técnicos, L.da

Requerida � Snec � Sociedade Nacional de Electricidade e C.

É citada a empresa: Snec � Sociedade Nacional de Electricidade e
C., identificação fiscal n.º 501658890, com sede em Rua de Pinto
Bessa, 308, 3349-007 Porto, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 30 dias de éditos, que começarão a contar-se da segunda e
última publicação do competente anúncio, para deduzir, querendo,
oposição ou propor qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham, confor-
me o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, nos presentes
autos que deram entrada na secretaria em 31 de Março de 2004.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados da peti-
ção inicial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 1.º
Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.

30 de Abril de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda Quaresma dos
Santos. 3000141753

Anúncio

Processo n.º 221/04.7TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Alfredo Nogueira da Silva.

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 são citados os credores do requerido: Alfredo Noguei-
ra da Silva, casado, portador do bilhete de identidade n.º 3067526,
contribuinte fiscal n.º 114906289, domicílio: Travessa Heróis da
Pátria, 92, Areosa, Rio Tinto, Gondomar; requerida: Antónia Fátima
Calvar Dias, casada, portadora do bilhete de identidade n.º 2722410,
domicílio: Travessa Heróis da Pátria, 92, Areosa, Rio Tinto,
Gondomar, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 27 de Abril de 2004.

6 de Maio de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda Quaresma dos
Santos. 3000141882

Anúncio
Processo n.º 27/04.3TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � Pasotel � Produtos Alimentares, L.da

Credor � Jopan � Joaquim S. Pereira & Filhos, L.da, e outro(s).

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 3 de Maio de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de: Pasotel � Produtos Ali-
mentares, L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 502498960, com
sede em Travessa da Urtigueira, 136, Canelas, Vila Nova de Gaia, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.
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Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. José Rodrigues de Jesus, en-
dereço: Rua da Trinitária, Habitação 37, 4150 Porto.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

13 de Maio de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Carolina Massena. 3000141830

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

Anúncio
Processo n.º 196/04.2TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � José Luís de Araújo Barbosa.
Requerida � Estação de Serviço Vítor & Luís, L.da

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Estação de Ser-
viço Vítor & Luís, L.da, identificação fiscal n.º 505318768, identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 505318768, com sede em Rua de Mar-
quês Sá da Bandeira, 270, 4400-217 Vila Nova de Gaia, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferentes da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 16 de Abril de 2004.

6 de Maio de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias da
Silva. � A Oficial de Justiça, Isabel. 3000141963

Anúncio
Processo n.º 260/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Hachette Filipacchi � Publicações, L.da

Requerida � Distritrade � Informação e Marketing, L.da, e outro(s).

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 22 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Distritrade �
Informação e Marketing, L.da, com sede em Avenida da Boavista,
3477, 5.º, sala 502, Edif. Aviz, 4100-139 Porto, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e)
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Por despacho de 6 de Maio de 2004, foi nomeado liquidatário ju-
dicial, em substituição do anteriormente nomeado: Dr. José Rodrigues
de Jesus, com endereço: Rua da Trinitária, Habitação 37, 4150 Porto.

13 de Maio de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Isabel. 3000141827

AUTARQUIAS

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COUTO DO MOSTEIRO

Edital
Ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo

da freguesia de Couto do Mosteiro

José Macedo Simões, presidente da Assembleia de Freguesia de Couto
do Mosteiro, do município de Santa Comba Dão:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Couto do Mosteiro, do município de Santa Comba Dão,
tendo em conta o parecer emitido em 18 de Março de 2004, pela
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e
que foi estabelecida, nos termos do artigo 17.º, n.º 2, alínea q) da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11

de Janeiro, sob proposta da Junta de Freguesia de Couto do Mosteiro,
em sessão da assembleia de freguesia de 29 de Abril de 2004:

Brasão � escudo de ouro, dois ramos de pinheiro de verde,
frutados de vermelho, e postos em pala e alinhados em faixa;
em chefe, cruz da Ordem do Templo; campanha diminuta
ondada de azul e prata de três tiras. Coroa mural de prata de
quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro: «COUTO
DO MOSTEIRO».

Bandeira � esquartelada de azul e amarelo. Cordão e borlas de
ouro e azul. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia do
Couto do Monteiro � Santa Comba Dão».

14 de Maio de 2004. � O Presidente da Assembleia de Freguesia,
José Macedo Simões. 3000141982

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso
Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho da
presente data, foram reclassificadas, por nomeação em regime de
comissão de serviço extraordinária, pelo prazo de seis meses, ao abri-
go da alínea b) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, as funcionárias Ana Paula Tavares Costa, Maria Fernanda Oli-
veira da Silva Coutinho e Virgínia Maria Oliveira da Silva Abreu,
actualmente com a categoria de auxiliar administrativo e remunera-
das pelo escalão 1, índice 128, para a categoria de assistente adminis-
trativo, a remunerar pelo escalão 1, índice 199, presentemente fixa-
do em 617,56 euros.

Foi também reclassificada, por meu despacho da mesma data, ao
abrigo da alínea e) do artigo acima indicado, a funcionária Dolores
Matos Sousa Tavares, actualmente com a categoria de auxiliar de
serviços gerais e remunerada pelo escalão 3, índice 146, para a cate-
goria de auxiliar administrativo, a remunerar pelo mesmo índice e
escalão.

Esta funcionária é nomeada a título definitivo, pelo que a mesma
se considerará exonerada da sua anterior categoria à data da tomada
de posse na categoria de auxiliar administrativo.

As funcionárias deverão tomar posse no prazo de 20 dias contados
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª
série. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, João Agostinho
Pinto Pereira. 1000257463

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 30/2004

Processo n.º 29/2003/SP

Por despacho do presidente da Câmara, de 12 de Maio de 2004:

Vítor Fernando Almeida Azevedo � nomeado provisoriamente, me-
diante concurso externo de ingresso, para exercer funções na cate-
goria/carreira de operário � cantoneiro, a que corresponde em
termos salariais o escalão 1, índice 137. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Maio de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara, o
Chefe de Divisão, Fernando Gonçalves. 1000257451

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 Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
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n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativo ao licenciamento da opera-
ção de loteamento requerida por Elmano Emanuel Ferreira Ramos,
com morada na Rua de S. Sebastião, 78, rés-do-chão, direito, que incide
sobre o terreno sito na Patela, lugar e freguesia de S. Bernardo, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º 01590/
070201, sob o artigo 810, com a área de 3010 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
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 especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, Aurora da Conceição M. Maçarico, directora do Departa-
mento de Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

26 de Abril de 2004. � (Assinatura ilegível.) 1000257440

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 Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativo ao licenciamento da opera-
ção de loteamento requerida por Alice Luz Jorge, com morada na
Rua do Ouro, 17, Santa Joana, que incide sobre o terreno sito na
Quintã do Loureiro, freguesia de Cacia, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Aveiro sob o n.º 06343/210301, sob o artigo 895,
com a área de 2200 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
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 especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, Aurora da Conceição M. Maçarico, directora do Departa-
mento de Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

26 de Abril de 2004. � (Assinatura ilegível.) 1000257442

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 Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativo ao licenciamento da opera-
ção de loteamento requerida por João Manuel Vieira Vitória, com
morada na Rua das Leirinhas, 39, Aradas, que incide sobre o terreno
sito na Travessa da Estação, lugar de Quintãs, freguesia de Oliveirinha,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o
n.º 00503/051187, sob o artigo 2077, com a área de 5080 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
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 especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, Aurora da Conceição M. Maçarico, directora do Departa-
mento de Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

26 de Abril de 2004. � (Assinatura ilegível.) 1000257443

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 Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativo ao licenciamento da opera-
ção de loteamento requerida por João Manuel de Jesus Marçal, com
morada na Rua de Serpa Pinto, 133, Gafanha da Nazaré, concelho de
Ílhavo, que incide sobre o terreno sito nas Azenhas de Baixo, fregue-
sia de Santa Joana, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Aveiro sob o n.º 02162/290699, sob os artigos 65 e 155, com a área
de 8620 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
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 especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, Aurora da Conceição M. Maçarico, directora do Departa-
mento de Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

26 de Abril de 2004. � (Assinatura ilegível.) 1000257444

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 26
de Abril de 2004, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de alteração ao lote n.º 12 do loteamento
sito no L. de Monte Real, freguesia de Rio Côvo Santa Eulália, con-
celho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento n.º 028/97, de
19 de Março de 1997, em que é requerente na qualidade de locatária
e devidamente autorizada, Confecções Barata & Garcia, L.da, contri-
buinte n.º 502675403, durante o período de 15 dias, com início no
dia seguinte à publicação deste aviso.

O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
Secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câma-
ra Municipal de Barcelos.

14 de Maio de 2004. � O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho. 1000257445

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso

Contrato de avença

António Manuel Grincho Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de
Castelo de Vide:

Faz público que na sequência do meu despacho e nos termos do
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi celebrado
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contrato de avença, pelo período de seis meses, tacitamente renovável,
com Albino Luís Carvalho Medeiros para Direcção Técnica de
Prospecção e Pesquisa dos Recursos Hidrominerais das Termas de
Castelo de Vide. O presente contrato tem início no dia 12 de Maio de
2004.

12 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Grincho Ribeiro. 1000257466

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
8 de Maio de 2004, e na sequência do apuramento da lista de classi-
ficação final do concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de chefe de Divisão de Recursos Operacionais, aberto nos
termos da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptada à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no-
meei o candidato, Inácio dos Santos Morais, chefe de Divisão de
Recursos Operacionais.

A presente nomeação foi efectuada por urgente conveniência de
serviço, ao abrigo do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho.

Mais se torna público que deverá o mesmo tomar posse do lugar
respectivo no prazo de 20 dias, a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, João Gonçalves
Martins Batista. 1000257457

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 101, de 29 de Abril de 2004,
a p. 9363, saiu com inexactidão a publicação para nomeação de Maria
de Fátima Fernandes Prata Patela, na categoria de técnico profissio-
nal especialista principal, da carreira técnico profissional (turismo).
Assim onde se lê «escalão 4, índice 345» deve ler-se «escalão 5, ín-
dice 360».

14 de Maio de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Rolando
Nunes de Sousa. 1000257469

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 110

Anulação de concurso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 20 de Abril de 2004, foi anulado o concurso externo
de ingresso para provimento de lugar de técnico de informática de
grau 1, nível 1, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 242,
de 19 de Outubro de 2002, em face de não terem sido cumpridos
determinados preceitos legais.

17 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000257455

CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi nome-
ado, para ocupar um lugar de técnico superior de 1.ª classe � área de
engenharia civil, Vítor Francisco Maltez de Sousa.

O candidato deverá tomar posse do referido lugar no prazo de 20
dias, contados da data da última publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Maio de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, em exercício
da presidência, João Fernando Brum de Azevedo e Castro.

1000257432

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi nomea-
da, para ocupar um lugar de técnico profissional de 1.ª classe � ani-
mação sócio-cultural, Carla da Conceição Duarte Lobão Gomes.

A candidata deverá tomar posse do referido lugar no prazo de 20
dias, contados da data da última publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Maio de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, em exercício
da presidência, João Fernando Brum de Azevedo e Castro.

1000257433

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Requisição

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, de 10 de Maio de 2004,
foi autorizada a requisição do funcionário Raúl Francela Simoa, ope-
rador de estações elevatórias, para a empresa Águas do Centro, S. A.,
com efeitos a partir de 1 de Junho de 2004, pelo período de um ano.

17 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Álvaro José
Cachucho Rocha. 1000257437

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 243/2004

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário da carreira de técnico superior (educação es-
pecial e reabilitação).

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 19 de Abril do corrente ano, foi nomeada definitivamente
nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, e n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 407/91, e 218/98, de 17 de Outubro, e 17 de Julho, respectiva-
mente, aplicável à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, sem prévio estágio, por ter sido dis-
pensada, para o lugar vago de técnico superior de 2.ª classe (educação
especial e reabilitação), Sofia Isabel António Furtado, estagiária apro-
vada no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 125, de 30 de Maio de 2003, devendo
tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República.

Isento de visto do Tribunal de Contas.

12 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000257458

CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Aviso

De acordo com o disposto na alínea a) do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torno público que,
por meu despacho exarado em 17 de Maio de 2004, foi nomeada,
para ocupar o lugar de técnica superior de 1.ª classe da carreira téc-
nica superior, do grupo de pessoal técnico superior, escalão 1, índice
460, actualmente no montante de 1427,52 euros e subsídio de fixa-
ção no montante de 428,25 euros, a funcionária: Paula Alexandra
Garcia Duarte, na sequência de concurso interno de acesso limitado,
aberto por aviso afixado no local de trabalho em 7 de Abril de 2004.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos 20
dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Sara Maria Alves
da Rosa Santos. 1000257441
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CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 57/2004-DIRH
Concurso externo de ingresso para admissão a estágio

de um psicólogo na categoria de 2.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Abril do ano em curso, foi anulado o concurso em epígrafe,
aberto por aviso n.º 125/99-D, de 13 de Julho, publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 187, de 12 de Agosto de 1999.

30 de Abril de 2004. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 1000257454

Aviso n.º 59/2004-DIRH
Abertura de concurso interno de acesso geral para um

lugar da carreira de técnico superior de relações públi-
cas na categoria de 1.ª classe.

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no arti-
go 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que,
por meu despacho de 28 de Abril do ano em curso, proferido ao abri-
go do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, se encontra aberto pelo prazo de 12 dias úteis, a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso interno de acesso geral para um lugar da car-
reira de técnico superior de relações públicas na categoria de 1.ª clas-
se, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Leiria.

2 � O concurso apenas é válido para o lugar posto a concurso,
conforme disposto na alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

3 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo 238/
99, de 25 de Junho, 353-A/98, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e aplicado à
administração local pelo 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de 7
de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de
Outubro, 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo
409/91, de 17 de Outubro, e 175/98, de 2 de Julho.

4 � O local de trabalho abrange a área do município de Leiria.
5 � A composição do júri será a seguinte:

Presidente � o vereador, Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço.
Vogais efectivos � o director de Departamento de Administra-

ção Geral, Dr. Sérgio Carvalho Jorge da Silva, e o técnico
superior de relações públicas principal, Dr. Vítor Manuel de
Oliveira Santos.

Vogais suplentes � a chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Emília Cardoso da Silva Antunes, e o chefe da Divisão Admi-
nistrativa, Dr. José Marques Simões Inácio.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

6 � Requisitos especiais de admissão � de entre técnicos-superio-
res de relações públicas de 2.ª classe com, pelo menos, três anos na
respectiva categoria classificados de Bom, conforme alínea c) do n.º 1
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Métodos de selecção � nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a avaliação e classificação
dos candidatos far-se-á através de avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

A classificação final será atribuída de acordo com a seguinte fór-
mula:

(CS × 2) + (HA × 2) + (EP × 1,5) + (FP × 1,5) + (EPS × 5)
CS = ������������������������

12

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HA = habilitações académica;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular
As designações CS, HL, EP e FP, constituem factores de pondera-

ção da avaliação curricular, seguindo-se para a valorização dos diver-
sos elementos os seguintes critérios:

Factor de classificação de serviço � será ponderada, através da
sua expressão quantitativa, a média aritmética simples das clas-

sificações de serviço dos três anos relevantes para o efeito,
sem arredondamentos, convertida numa escala de 0 a 20 va-
lores de acordo com a seguinte fórmula:

MCS × 20
CS = ����

10

em que:

CS = classificação de serviço;
MCS = média das classificações de serviço.

Factor de habilitação académica:

Habilitação acima do mínimo exigível � 20 valores;
Habilitação mínima exigível � 18 valores.

Factor de experiência profissional � atender-se-á à seguinte
fórmula:

(a × 0,5) + (b × 0,6)
EP = ��������

1,1

em que:

a) Tempo de serviço na categoria de técnico superior de
relações públicas de 2.ª classe;

b) Tempo de serviço público.

Para determinação da experiência profissional o júri adoptou a
seguinte tabela para valoração do tempo de serviço prestado:

Com mais de 10 anos de serviço � 20 valores;
De 5 a 10 anos de serviço � 18 valores;
Menos de 5 anos de serviço � 16 valores.

Factor de formação profissional � ponderar-se-ão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a
respectiva área, de acordo com os seguintes valores:

Mais de cinco acções � 20 valores;
De uma e até cinco acções � 18 valores;
Sem acções � 16 valores.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática as capacidades e apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, para o exercício do car-
go, mediante a ponderação dos parâmetros, adequados e será classifi-
cada pela aplicação da seguinte fórmula:

a + b + c + d + e
EPS = ��������

5

em que:

a) Conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b) Capacidade de comunicação;
c) Capacidade de inovação;
d) Sentido de responsabilidade;
e) Motivação demonstrada em relação ao desempenho do cargo

a prover.

Cada um dos parâmetros será valorado de acordo com a seguinte
tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

A classificação de cada um dos parâmetros resultará da média arit-
mética, arredondada por excesso ou por defeito, atribuída individual-
mente pelos elementos do júri.

7.1 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Se ainda subsistir empate após aplicação dos métodos acima
referidos, competirá ao júri estabelecer outros critérios de preferên-
cia, conforme n.º 3 do artigo 37.º, já citado.

7.3 � Os critérios de classificação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta de reunião do júri do concurso realizada em 5 de
Maio de 2004.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, nos termos do artigo 17.º do
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Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da Câ-
mara Municipal de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria. O
requerimento bem como os documentos que o devam acompanhar,
poderá ser entregue pessoalmente na Repartição Administrativa da
mesma Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presen-
te aviso, no qual deverão constar os seguintes elementos.

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to do candidato, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número, datas de emissão e validade e serviço emis-
sor do bilhete de identidade, número de identificação fiscal,
situação militar, profissão, residência, código postal, telefo-
ne e endereço electrónico se tiver);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso.

8.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompa-
nhado, da seguinte documentação:

a) Documento(s) autêntico(s) ou autenticado(s) compro-
vativo(s) das habilitações académicas e de outros graus
académicos de que o candidato seja titular, no caso de funci-
onários de outros serviços, podendo o(s) mesmo(s) ser
autenticado(s) na Divisão de Recursos Humanos perante a
apresentação do(s) original(is);

b) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assinado;
c) Declaração devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo serviço ou organismo de origem, no caso de funcioná-
rios de outros serviços, da qual conste inequivocamente, a
natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo de serviço
na categoria e na função pública e as classificações de servi-
ço, com indicação das respectivas expressões quantitativas,
reportadas aos três últimos anos relevantes para o efeito;

d) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal.

8.2 � A falta de qualquer documento que deva acompanhar o re-
querimento de admissão ao concurso, é motivo de exclusão nos ter-
mos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a
apresentação da documentação comprovativa de factos por eles refe-
ridos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

8.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � A admissão e a exclusão dos candidatos regem-se pelo dispos-

to nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo a
Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria o ser-
viço a que se refere o n.º 2 do artigo 33.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98.

10 � A lista de classificação será notificada aos candidatos pelas
formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo
a Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria o
serviço a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º do
referido Decreto-Lei n.º 204/98.

6 de Maio de 2004. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 1000257449

Aviso n.º 61/2004-DIRH
Torna-se público que, por meu despacho de 4 de Maio de 2004,

deferi o pedido de transferência da assistente administrativa, do qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Sintra, Edite Maria da Silva
Oliveira Peralta Fernandes, com efeitos a partir de 17 de Maio de
2004, para idêntico lugar do quadro de pessoal desta autarquia, ao abrigo
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro.

6 de Maio de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Domingues Lourenço. 1000257448

Aviso n.º 62/2004-DIRH
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar da carreira de técnico profissional de construção
civil na categoria de especialista principal.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Abril do ano em curso, homologuei a acta classificativa do

candidato ao lugar de técnico profissional de construção civil na ca-
tegoria de especialista principal e, por meu despacho de 7 de Maio de
2004, nomeei para ocupar o lugar o candidato aprovado no concur-
so, ao qual foi atribuída a classificação final abaixo mencionada:

Francisco de Jesus Roda � 16,71 valores.

O candidato acima referido deverá aceitar o cargo no prazo de 20
dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

10 de Maio de 2004. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 1000257450

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso SRH n.º 22/2004

Nomeação definitiva

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, faz-se público que na sequência do competente
processo de concurso interno de acesso geral para dois lugares de fis-
cal municipal principal, do grupo de pessoal técnico profissional, por
meu despacho datado 10 de Maio de 2004, foram nomeados, no lugar
de fiscal municipal principal, com a remuneração mensal correspon-
dente ao índice 238 da respectiva categoria, constante da escala sala-
rial da função pública, com efeitos a partir da publicação do presente
aviso, os candidatos aprovados no competente concurso, com as se-
guintes classificações finais:

1.º Álvaro António Pereira Letra � 16,12 valores;
2.º Alexandra Maria Gomes da Silva Barros � 15,9 valores.

Os candidatos devem aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar
da publicação.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Álvaro Neto Órfão.
1000257462

CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
14 de Maio do ano 2004, nomeei para duas vagas de fiscal municipal
os candidatos classificados em 1.º e 2.º lugares com 17,15 e 16,64
valores respectivamente � Célia Maria Conceição Pinto e Fernando
Afonso de Barros Rodrigues.

Os candidatos deverão 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.

14 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral. 1000257452

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que conforme o meu des-
pacho datado de 6 de Maio de 2004, foi nomeada para o lugar vago
de engenheira técnica civil de 2.ª classe, do quadro privativo desta
Câmara Municipal, a seguinte candidata:

Maria José de Sá.

A candidata deverá tomar posse no referido lugar, no prazo de 20
dias a contar da data da publicação no Diário da República. (Isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)

6 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, António Guilher-
me Sá de Moraes Machado. 3000141986
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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 100/2004

Torno público que, pelo meus despachos datados de 7 de Maio e de
10 de Maio de 2004, no uso das competências que me são delegadas
através do Despacho n.º 17, datado de 20 de Março de 2003 nomeio,
nas respectivas categorias as candidatas aprovadas em concurso:

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico supe-
rior de 1.ª classe (licenciatura em Antropologia Social), per-
tencente ao grupo de pessoal técnico superior, posicionada no
escalão 1, índice 460, a que corresponde o vencimento men-
sal ilíquido de 1427,52 euros:

Ana Tendeiro Gonçalves.

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico supe-
rior de 1.ª classe (licenciatura em Comunicação Social), per-
tencente ao grupo de pessoal técnico superior, posicionada no
escalão 1, índice 460, a que corresponde o vencimento men-
sal ilíquido de 1427,52 euros:

Isabel Maria Guilherme Costa Vilhena.

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico pro-
fissional de especialista principal (B. A. D.), pertencente ao
grupo de pessoal técnico profissional, posicionada no escalão
1, índice 316, a que corresponde o vencimento mensal ilíquido
de 980,64 euros:

Maria Manuela Santiago Martins Guerreiro.

As ora nomeadas deverão aceitar os respectivos lugares dentro do
prazo previsto no artigo 11.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, a contar do primeiro dia útil imediato à publi-
cação do presente aviso no Diário da República. (Processo isento do
visto do Tribunal de Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

10 de Maio de 2004. � O Vereador em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso. 1000257464

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso n.º 1/2004

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da Câmara de 11 de Fevereiro 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
admissão de seis estagiários da carreira de assistente de acção educativa,
com vista ao provimento de seis lugares de assistente de acção
educativa do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, sendo a área
funcional o Sector de Acção Educativa e Juventude.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo período de um
ano.

3 � O estágio será feito em regime de contrato administrativo de
provimento ou em comissão de serviço extraordinária nos termos do
n.º 5 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro,
conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º e n.º 1 do artigo 24.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

4 � O estágio tem carácter probatório, com a duração de um ano,
e deverá integrar a frequência de cursos de formação directamente
relacionados com a actividade a exercer.

5 � Objectivos do estágio:

a) Proporcionar ao estagiário a formação básica indispensável
ao exercício da função;

b) Servir para avaliar a capacidade de adaptação à função.

6 � A avaliação e a classificação final serão feitas através de ava-
liação curricular pelo júri do estágio, constituído pelos membros do
júri do presente concurso, na qual serão ponderados os seguintes fac-
tores:

a) O relatório do estágio, a apresentar pelos interessados no
prazo de 15 dias após o seu termo;

b) A classificação de serviço atribuída durante o período de
estágio;

c) Os resultados da frequência da formação profissional que
eventualmente tenham tido lugar.

7 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições dos Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de Junho, 204/98,
de 11 de Julho, 515/99, de 24 de Novembro, 427/89, de 7 de Dezem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho.

8 � Conteúdo funcional � ao assistente de acção educativa incumbe
genericamente, no desenvolvimento do projecto educativo da escola,
assegurar uma estreita colaboração no processo educativo e de segu-
rança das crianças e dos jovens competindo-lhes desempenhar as fun-
ções descritas na Portaria n.º 63/2001, de 30 de Janeiro, publicada no
Diário da República, 1.ª série-B, n.º 25.

9 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração base do
lugar a prover é de 617,56 euros, correspondente ao índice 199 esca-
lão 1 e decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de
Novembro, e as condições de trabalho e regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

10 � Local de trabalho � concelho de Olhão.
11 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-

te concurso todos os indivíduos, vinculados ou não à administração
local, desde que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho;

Especiais � possuir ensino secundário ou habilitação equiparada.

12 � Formalização da candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Olhão, em impresso próprio fornecido pela Secção
de Recursos Humanos ou outro, em papel branco formato A4 ou papel
contínuo, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, envia-
do pelo correio com aviso de recepção ou entregue pessoalmente na
Secção de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Olhão, Largo
Sebastião Martins Mestre, 8700-952 Olhão, até ao termo do prazo
fixado.

12.1 � Do requerimento de admissão deverá constar:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, estado civil, residência, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar e número de telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

c) Categoria e serviço a que pertence.

12.1.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Habilitações literárias e profissionais;
b) Curriculum profissional detalhado, em triplicado.

12.2 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, desde que
o candidato declare sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontra relativamente às alíneas a), b), d), e) e f) do arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

13 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos ge-
rais, de natureza eliminatória (PC), avaliação curricular (AC) e entre-
vista profissional de selecção (EPS).

13.1 � Prova escrita de conhecimentos gerais (PCG) � a prova
de conhecimentos gerais consistirá na realização de um teste escrito
com duração máxima de duas horas, a qual visa avaliar conhecimen-
tos gerais, elaborada e corrigida pelo C. E. F. A., que definirá igual-
mente os critérios de correcção, sendo subordinada ao seguinte pro-
grama:

Constituição da República Portuguesa;
Administração local;
As autarquias locais � conceitos e categorias;
Os órgãos das autarquias locais � composição e competências;
Estrutura orgânica dos serviços municipais;
A tutela administrativa sobre as autarquias locais;
Regime jurídico da função pública;
Direitos e deveres � regime disciplinar;
Regime de férias, faltas e licenças;
Código do Procedimento Administrativo;
Medidas de modernização administrativa;
Regime jurídico das carreiras do pessoal não docente.

13.1.1 � Legislação aplicável:

Lei Constitucional n.º 1/2001, de 12 de Dezembro � 5.ª revi-
são;
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril;
Lei n.º 44/85, de 13 de Dezembro;
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Decreto-Lei n.º 230/94, de 14 de Setembro;
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;
Lei n.º 6/92, de 29 de Abril;
Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho;
Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho;
Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;
Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
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 � pag. 1854-(10);
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção

dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril;
Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro;
Portaria n.º 63/2001, de 30 de Janeiro.

13.2 � Avaliação curricular � a avaliação curricular resulta da
ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.

13.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � a entrevista
profissional de selecção, com a duração de 20 minutos, tem por ob-
jectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-se os se-
guintes factores de apreciação e respectiva pontuação, resultando a
classificação da média aritmética simples dos critérios indicados:

a) Capacidade de expressão oral e organização do discurso;
b) Capacidade de trabalhar em equipa;
c) Motivação e interesse para o desempenho da função;
d) Sentido de responsabilidade.

A classificação final dos concorrentes, pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, será expressa de 0 a 20 valores.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, constam de uma das actas das reuniões do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

15 � Publicitação � a notificação dos candidatos excluídos e a lista
de classificação final será feita nos termos dos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Vítor Manuel Filoménio Lopes, vereador.
Vogais efectivos � Helena Maria Santiago Barreto Silva, chefe

de divisão, que substitui o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos, e Zélia Maria Martins Viegas Gago, professora
do ensino básico.

Vogais suplentes � Jorge Luís Mendes Rosa, chefe de divisão, e
Helena Maria Bastos Veia Calé, técnica superior de serviço
social de 2.ª classe.

26 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 1000255351

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
12 de Maio de 2004, nomeei José Augusto Salgueiro Crucho para o
lugar de encarregado de movimento (chefe de tráfego) do grupo de
pessoal auxiliar, único candidato ao concurso interno de acesso geral

aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 66,
de 18 de Março de 2004. O nomeado deverá proceder à aceitação do
lugar no prazo de 20 dias a contar do dia seguinte à publicação do
presente aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

12 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Domingos Ma-
nuel Bicho Torrão. 3000141938

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de cabouqueiros, e dois lugares de cantoneiros
de vias municipais do grupo de pessoal operário semi-
qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 7 de Maio de 2004 se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de dois cabouqueiros � operário, e dois cantoneiros
de vias municipais � operário, do grupo de pessoal operário semi-
qualificado, ambos do escalão 1, índice 137 a que corresponde o ven-
cimento mensal ilíquido de 425,15 euros e todas as regalias sociais
vigentes para os funcionários da administração local.

1 � O concurso é válido para o preenchimento das vagas postas a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, aplicável pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decre-
to-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, alterado
pela Lei n.º 44/99, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � O conteúdo funcional dos lugares a prover é o previsto no
Despacho n.º 4/88, do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1990; e n.º 1/90, do SEALOT, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de
1990.

4 � Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência têm
preferência em igualdade de classificação considerando-se pessoas com
deficiência aquelas que encontrando-se em qualquer uma das circuns-
tâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, de
2 de Maio, possam exercer, sem limitações funcionais a actividade
referente aos lugares postos a concurso, conforme n.º 1 do artigo 2.º
do citado Decreto-Lei n.º 29/2001.

5 � Local de trabalho � área do município de Penamacor.
6 � Requisitos de admissão:

Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

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 legalmente exigidas para

o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-

vel ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

Especiais � possuir a escolaridade obrigatória de acordo com a
idade do candidato.

7 � Os interessados deverão apresentar, no Gabinete de Apoio ao
Presidente, ou enviar pelo correio, com aviso de recepção no prazo
referido, requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Penamacor, Largo do Município, 6090-543 Penamacor, acompanhado
de fotocópia do bilhete de identidade, solicitando a sua candidatura,
do qual deve constar o nome completo, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de identidade, e
serviço de identificação que o emitiu, residência, telefone e número
fiscal de contribuinte.

8 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no requerimento, em alíneas separadas e sob compromis-
so de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos gerais de admissão.
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Relativamente à alínea c) do n.º 6, os candidatos deverão apresen-
tar sob pena de exclusão, documentos comprovativo da habilitação
literária.

9 � Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias que
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

10 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Prova prática de conhecimentos (PPC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS);
c) Avaliação curricular (AC).

11 � A prova prática de conhecimentos, visa avaliar as capacida-
des e aptidões dos candidatos face ao perfil de exigências da função,
e incide essencialmente em conhecimentos gerais, sobre o conteúdo
funcional da respectiva categoria � higiene, saúde e segurança no
trabalho.

12 � A entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a avaliar
numa relação interpessoal e de forma sistemática as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, sendo apreciadas:

A capacidade de comunicação e expressão, sentido crítico, a
motivação para o exercício da função, e será efectuada em
simultâneo com a prova prática de conhecimentos.

13 � Na avaliação curricular (AC), serão considerados e pondera-
dos os factores a seguir enunciados:
em que:

HL � habilitações académicas;
EP � experiência profissional;
FP � formação profissional.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista e da
avaliação curricular bem como do sistema de classificação final in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa constarão das actas das reu-
niões do júri do concurso a qual poderá ser facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

15 � A classificação final será obtida pela média aritmética sim-
ples das notas obtidas nos métodos de selecção referidos no n.º 10 e
serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final infe-
rior a 9,5 valores.

16 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recursos Humanos e Pessoal da Câmara Muni-
cipal de Penamacor, e poderão ser consultadas durante as horas de
expediente.

17 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. António Manuel da Conceição Cabanas, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Penamacor.

Vogais efectivos � engenheiro Raul Álvaro Caldeira Tudela
Laranjeira, director de Departamento da Câmara Municipal de
Penamacor, e António Moiteiro Cunha Rico, encarregado,
ambos do quadro da Câmara Municipal de Penamacor.

Vogais suplentes � Dr.ª Teresa Maria Bento Ribeiro, técnica
superior de 2.ª classe, e António Nascimento Marcos, encar-
regado, ambos da Câmara Municipal de Penamacor.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Domingos Ma-
nuel Bicho Torrão. 3000141932

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de um marteleiro, e um lugar de canalizador do
grupo de pessoal operário qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 7 de Maio de 2004 se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de um marteleiro � operário, e um canalizador �
operário, do grupo de pessoal operário qualificado, ambos do escalão
1, índice 142 a que corresponde o vencimento mensal ilíquido de
440,66 euros e todas as regalias sociais vigentes para os funcionários
da administração local.

1 � O concurso é válido para o preenchimento das vagas postas a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, aplicável pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decre-
to-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, alterado
pela Lei n.º 44/99, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � O conteúdo funcional dos lugares a prover é o previsto no
Despacho n.º 1/90, do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

4 � Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência têm
preferência em igualdade de classificação considerando-se pessoas com
deficiência aquelas que encontrando-se em qualquer uma das circuns-
tâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, de
2 de Maio, possam exercer, sem limitações funcionais a actividade
referente aos lugares postos a concurso, conforme n.º 1 do artigo 2.º
do citado Decreto-Lei n.º 29/2001.

5 � Local de trabalho � área do município de Penamacor.
6 � Requisitos de admissão:

Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

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 legalmente exigidas para

o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-

vel ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

Especiais � possuir a escolaridade obrigatória de acordo com a
idade do candidato.

7 � Os interessados deverão apresentar, no Gabinete de Apoio ao
Presidente, ou enviar pelo correio, com aviso de recepção no prazo
referido, requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Penamacor, Largo do Município, 6090-543 Penamacor, acompanhado
de fotocópia do bilhete de identidade, solicitando a sua candidatura,
do qual deve constar o nome completo, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de identidade, e
serviço de identificação que o emitiu, residência, telefone e número
fiscal de contribuinte.

8 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no requerimento, em alíneas separadas e sob compromis-
so de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos gerais de admissão.

Relativamente à alínea c) do n.º 6, os candidatos deverão apresen-
tar sob pena de exclusão, documentos comprovativo da habilitação
literária.

9 � Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias que
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

10 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Prova prática de conhecimentos (PPC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS);
c) Avaliação curricular (AC).

11 � A prova prática de conhecimentos, visa avaliar as capacidades
e aptidões dos candidatos face ao perfil de exigências da função, e incide
essencialmente em conhecimentos gerais, sobre o conteúdo funcional da
respectiva categoria � higiene, saúde e segurança no trabalho.

12 � A entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a avaliar
numa relação interpessoal e de forma sistemática as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, sendo apreciadas:

A capacidade de comunicação e expressão, sentido crítico, a
motivação para o exercício da função, e será efectuada em
simultâneo com a prova prática de conhecimentos.

13 � Na avaliação curricular (AC), serão considerados e pondera-
dos os factores a seguir enunciados:
em que:

HL � habilitações académicas;
EP � experiência profissional;
FP � formação profissional.
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14 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista e da
avaliação curricular bem como do sistema de classificação final in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa constarão das actas das reu-
niões do júri do concurso a qual poderá ser facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

15 � A classificação final será obtida pela média aritmética sim-
ples das notas obtidas nos métodos de selecção referidos no n.º 10 e
serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final inferi-
or a 9,5 valores.

16 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recursos Humanos e Pessoal da Câmara Muni-
cipal de Penamacor, e poderão ser consultadas durante as horas de
expediente.

17 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. António Manuel da Conceição Cabanas, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Penamacor.

Vogais efectivos � engenheiro Raul Álvaro Caldeira Tudela
Laranjeira, director de Departamento da Câmara Municipal de
Penamacor, e António Moiteiro Cunha Rico, encarregado,
ambos do quadro da Câmara Municipal de Penamacor.

Vogais suplentes � Dr.ª Teresa Maria Bento Ribeiro, técnica
superior de 2.ª classe, e António Nascimento Marcos, encar-
regado, ambos da Câmara Municipal de Penamacor.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Domingos Ma-
nuel Bicho Torrão. 3000141934

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de encarregado de parque recreativos, e um lu-
gar de coveiro, do grupo de pessoal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 7 de Maio de 2004 se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de um encarregado de parques recreativos, e um
coveiro, do grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 244 a que
corresponde o vencimento mensal ilíquido de 757,20 euros e escalão
1, índice 155 a que corresponde o vencimento ilíquido de 481,01 euros,
respectivamente, e todas as regalias sociais vigentes para os funcio-
nários da administração local.

1 � O concurso é válido para o preenchimento das vagas postas a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, aplicável pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decre-
to-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, alterado
pela Lei n.º 44/99, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � O conteúdo funcional do encarregado de parques recreativos é
o previsto no Despacho n.º 4/88, do SEALOT, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1990; e o conteúdo
funcional do coveiro, é o previsto no Despacho n.º 38/88, publicado
no Diário da República, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência têm
preferência em igualdade de classificação considerando-se pessoas com
deficiência aquelas que encontrando-se em qualquer uma das circuns-
tâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, de
2 de Maio, possam exercer, sem limitações funcionais a actividade
referente aos lugares postos a concurso, conforme n.º 1 do artigo 2.º
do citado Decreto-Lei n.º 29/2001.

5 � Local de trabalho � área do município de Penamacor.
6 � Requisitos de admissão:

Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

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 legalmente exigidas para

o desempenho do cargo;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou
interdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
vel ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

Especiais � para o encarregado de parques recreativos é obriga-
tório possuir o 9.º ano de escolaridade; para o coveiro é obri-
gatório possuir a escolaridade obrigatória de acordo com a idade
do candidato.

7 � Os interessados deverão apresentar, no Gabinete de Apoio ao
Presidente, ou enviar pelo correio, com aviso de recepção no prazo
referido, requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Penamacor, Largo do Município, 6090-543 Penamacor, acompanhado
de fotocópia do bilhete de identidade, solicitando a sua candidatura,
do qual deve constar o nome completo, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de identidade, e
serviço de identificação que o emitiu, residência, telefone e número
fiscal de contribuinte.

8 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no requerimento, em alíneas separadas e sob compromis-
so de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos gerais de admissão.

Relativamente à alínea c) do n.º 6, os candidatos deverão apresen-
tar sob pena de exclusão, documentos comprovativo da habilitação
literária.

9 � Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias que
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

10 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Prova prática de conhecimentos (PPC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS);
c) Avaliação curricular (AC).

11 � A prova prática de conhecimentos, visa avaliar as capacida-
des e aptidões dos candidatos face ao perfil de exigências da função,
e incide essencialmente em conhecimentos gerais, sobre o conteúdo
funcional da respectiva categoria � higiene, saúde e segurança no
trabalho.

12 � A entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a avaliar
numa relação interpessoal e de forma sistemática as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, sendo apreciadas:

A capacidade de comunicação e expressão, sentido crítico, a
motivação para o exercício da função, e será efectuada em
simultâneo com a prova prática de conhecimentos.

13 � Na avaliação curricular (AC), serão considerados e pondera-
dos os factores a seguir enunciados:
em que:

HL � habilitações académicas;
EP � experiência profissional;
FP � formação profissional.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista e da
avaliação curricular bem como do sistema de classificação final inclu-
indo a respectiva fórmula classificativa constarão das actas das reu-
niões do júri do concurso a qual poderá ser facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

15 � A classificação final será obtida pela média aritmética sim-
ples das notas obtidas nos métodos de selecção referidos no n.º 10 e
serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final infe-
rior a 9,5 valores.

16 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recursos Humanos e Pessoal da Câmara Muni-
cipal de Penamacor, e poderão ser consultadas durante as horas de
expediente.

17 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. António Manuel da Conceição Cabanas, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Penamacor.

Vogais efectivos � engenheiro Raul Álvaro Caldeira Tudela
Laranjeira, director de Departamento da Câmara Municipal de
Penamacor, e António Moiteiro Cunha Rico, encarregado,
ambos do quadro da Câmara Municipal de Penamacor.

Vogais suplentes � Dr.ª Teresa Maria Bento Ribeiro, técnica
superior de 2.ª classe, e António Nascimento Marcos, encar-
regado, ambos da Câmara Municipal de Penamacor.
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18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Domingos Ma-
nuel Bicho Torrão. 3000141936

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Discussão pública

António Luís da Paixão Melo Borges, vereador da Câmara Municipal
de Ponta Delgada:

Torna público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, por força do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, se procede, pela Câmara
Municipal de Ponta Delgada, à discussão pública relativa a uma alte-
ração ao alvará do loteamento sito na Rua de Francisco Cabral, fre-
guesia de Livramento, por iniciativa de Cipraçor � Comércio e In-
dústria de Construção Civil, L.da, com sede na Rua de Engenheiro José
Cordeiro, 79, freguesia de São Pedro, pelo que durante os 15 dias desde
a data da publicação deste aviso no Diário da República, 3.ª série,
poderão os interessados apresentar na secretaria desta Câmara Muni-
cipal, por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas, quais-
quer reclamações, observações ou sugestões que julguem com direito.

A proposta de alteração à operação de loteamento encontra-se
disponível para consulta no Gabinete de Apoio ao Munícipe da Câ-
mara Municipal de Ponta Delgada.

Não serão consideradas as reclamações, observações ou sugestões
apresentadas fora do prazo estabelecido.

10 de Maio de 2004. � Por delegação da Presidente da Câmara, o
Vereador, António Luís da Paixão Melo Borges. 1000257435

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Operação de loteamento urbano

Discussão pública

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, no artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e demais legislação
que se mostre como aplicável, é aberta a discussão pública relativa à
alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 3/95, Urbanização da
Fonte do Penedo, freguesia de S. Lourenço, propriedade da firma Fonte
do Penedo, Gestão Imobiliária, S. A., pelo período de 15 dias, conta-
dos a partir do 8.º dia da publicação do presente aviso, no Diário da
República, o qual será também divulgado através da comunicação
social.

O referido loteamento encontra-se em exposição na Câmara Mu-
nicipal de Portalegre � Secção de Licenciamento da Divisão de Pla-
neamento e Estruturação Urbana, em edifício situado na Praça do
Município e nas horas normais de expediente, devendo os interessa-
dos apresentar as suas observações ou sugestões por escrito, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal, em envelope fechado e conten-
do obrigatoriamente a identificação, endereço, número e data do bi-
lhete de identidade.

14 de Abril de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, O Vice-Presi-
dente da Câmara, António Biscainho. 3000138657

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Para os devidos efeitos faz-se pública a classificação da avaliação
final de estágio de engenheiro civil, cujo aviso foi publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 284, de 10 de Dezembro de 2003:

Emídio Alexandre Vasconcelos Ferreira � 15,396 valores.

Esta classificação foi homologada por despacho do vereador dos
recursos humanos, de 6 de Maio de 2004.

10 de Maio de 2004. � O Director de Departamento Municipal
de Administração de Pessoal, Ângelo Alberto Teles da Rocha.

3000141032

Aviso

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 13
de Maio de 2004 foram nomeados definitivamente:

Helena Maria da Fonseca e Sousa (4119), na categoria de técni-
co superior de restauro assessor;

Marta Miguel Rodrigues Duarte da Silva (7116), na categoria de
técnico superior de biologia de 2.ª classe;

Maria de Fátima Basto Monteiro (6411), na categoria de enge-
nheiro técnico civil de 1.ª classe;

Cristina Maria Silveira Azurara da Silva (6571), na categoria de
engenheiro técnico agrário de 1.ª classe.

(Não são devidos emolumentos � isento de visto do Tribunal de
Contas.)

13 de Maio de 2004. � O Director de Departamento Municipal
de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 3000141355

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 17 de Maio de 2004 e na sequência do concurso aberto, por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 42, de 19 de
Fevereiro de 2004, nomeio a seguinte candidata, cuja lista de classi-
ficação final fora publicitada por aviso datado de 17 de Maio de 2004,
para a seguinte categoria:

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de técnico superior de 1.ª classe � economia:

Neuza José dos Reis Morins � 16,75 valores.

A candidata nomeada deverá tomar posse no lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca. (Isento de visto do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, José Maria Oli-
veira Ferreira. 1000257453

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso

Aditamento ao alvará de loteamento n.º 2/97 � Sorte das
Forquelas ou Bouça Grande, Forquelas, Monsul, Póvoa
de Lanhoso.

Discussão pública

A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período
de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a apro-
vação de uma alteração ao alvará de loteamento, designadamente o
lote n.º 2, sito no lugar de Forquelas, freguesia de Monsul, concelho
da Póvoa de Lanhoso, em que é requerente João de Oliveira Freitas.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimento relativamente à pretendida operação urba-
nística, as quais serão posteriormente objecto de resposta fundamen-
tada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territo-
rialmente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis e;

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.
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Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pela res-
pectiva Divisão Municipal, se encontra disponível, para consulta, da
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, sita na Avenida da
República no Edifício dos Paços do Município da Póvoa da Lanhoso.

13 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Lúcio Manuel
Mota Pinto da Silva. 1000257461

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
11 de Maio de 2004, e nos termos do disposto no uso da competên-
cia que me confere a 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, nomeei, nos termos do disposto no De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local, por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, o can-
didato, António José Rocha de Matos, classificado no concurso inter-
no de acesso limitado para provimento de um lugar de técnico de 1.ª
classe (engenheiro florestal), aberto por aviso, afixado nos serviços
em 12 de Março de 2004.

O candidato deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação deste aviso no Diário da República. (Pro-
cesso isento de visto do Tribunal de Contas.)

12 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, Orlando Manuel
Pereira Vaz. 1000257468

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de tesoureiro principal

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 21 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 in-
terno de acesso geral para provimento de um lugar de tesoureiro prin-
cipal, do grupo de pessoal administrativo, do quadro de pessoal desta
autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 404-A/
98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � Edifício dos Paços do Município de San-
ta Maria da Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria de acordo com
o previsto no anexo III do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro,  sendo as condições de trabalho e regalias sociais, as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, em 26
de Janeiro de 1989.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os enunciados na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º

do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
sempre acompanhado da importância de 2,59 euros para pagamento
da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, data e validade do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-

ciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

c) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e cartão de con-
tribuinte;

d) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de ser-
viço respeitante aos últimos três anos ou declaração emitida
pelo serviço em que conste a sua expressão quantitativa;

e) Declaração devidamente autenticada, emitida pelos serviços,
onde conste a antiguidade do candidato, bem como a nature-
za do vínculo;

f) Declaração devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidade inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara, ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do número
anterior, desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos no ponto 7.1 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, atribuindo-se a cada um deles uma classificação
de 0 a 20 valores.

12.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores � habilitação académica, a formação profissional, a experi-
ência profissional e a classificação de serviço.

12.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Responsabilidade;
c) Interesse profissional;
d) Comunicabilidade.

13 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores
e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

(AC) + (EPS)
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de actas de reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos
candidatos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e local da
entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classificação
final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do concurso, terá a seguinte composição:

Presidente � Carlos Jorge Campos Oliveira, vereador.
Vogais efectivos � António Manuel da Conceição Alves e Sónia

Marisa Lopes Azevedo, técnica superior de economia.
Vogais suplentes � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador, e

Maria Albina Ferreira de Pinho, técnica superior.
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O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

6 de Maio de 2004. � O Vereador do Pelouro de Administração,
Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Campos
Oliveira. 3000141930

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de engenheiro geógrafo de 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 21 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 in-
terno de acesso geral para provimento de um lugar de engenheiro
geógrafo de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, do qua-
dro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 404-A/
98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o preenchimento da mesma.

4 � Local de trabalho � instalações onde funciona a Divisão de
Informação Geográfica e em toda a área do município de Santa Maria
da Feira.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria de acordo com
o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro,  sendo as condições de trabalho e regalias sociais, as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 20 160/
2001, do GSEAL, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223,
em 25 de Setembro de 2001.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os enunciados na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º

do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro � possuir, pelo
menos, três anos de serviço na categoria inferior, classificados de Bom.

Em conformidade com o n.º 3 do referido artigo, é reduzido em 12
meses o tempo legalmente exigido aos titulares de mestrado ou
doutoramento, desde que o conteúdo funcional seja de interesse para
esta Câmara Municipal.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
sempre acompanhado da importância de 2,59 euros para pagamento
da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, data e validade do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-

ciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e cartão de con-

tribuinte;
d) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de ser-

viço respeitante aos últimos três ou dois anos, no caso de
titularidade de mestrado ou doutoramento;

e) Declaração devidamente autenticada, emitida pelos serviços,
onde conste a antiguidade do candidato, bem como a nature-
za do vínculo;

f) Declaração devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidade inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara, ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do número
anterior, desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos no ponto 7.1 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, ambos classificados de 0 a 20 valores.

12.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores � habilitação académica de base, a formação profissional, a
experiência profissional e a classificação de serviço.

12.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínios;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Espírito de equipa e participação.

13 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores
e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

AC + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de acta de reunião do júri do concurso, que será facultada aos candi-
datos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e local da
entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classificação
final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do concurso, terá a seguinte composição:

Presidente � José Manuel da Silva Oliveira, vereador.
Vogais efectivos � Joel de Jesus Sousa Rocha, director de depar-

tamento, e Maria Isabel Oliveira Sousa Jorge Rodrigues, chefe
de divisão.

Vogais suplentes � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador, e José
Manuel Costa Amaral, engenheiro geógrafo.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

7 de Maio de 2004. � O Vereador do Pelouro de Administração,
Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Campos
Oliveira. 3000141928

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, pelo meu despacho
abaixo indicado e no uso da competência que me é conferida pela
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alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
conjugada com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, procedi à reclassificação profissional do seguinte funcioná-
rio, nos termos da alínea e) do artigo 2.º e n.º 2 do artigo 5.º ambos
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e n.º 1 do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a títu-
lo definitivo, com dispensa do período probatório, com efeitos à data
de 1 de Junho de 2004, a saber:

Manuel João Pereira dos Santos, leitor cobrador de consumos
(escalão 4, índice 204, do NSR), para a categoria de encarre-
gado de parques desportivos e recreativos, do grupo de pessoal
auxiliar (escalão 1, índice 244, do NSR) � despacho n.º 11/P/
2004, de 17 de Maio.

Os funcionários reclassificados devem aceitar a nomeação no pra-
zo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)

18 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, António José Lima
Costa. 1000257465

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signa-
tário datado de 11 de Maio de 2004, se procedeu à nomeação, na
sequência do concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de motorista de pesados, aberto por aviso datado de 26 de
Junho de 2003, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 174,
de 30 de Julho de 2003, dos candidatos aprovados, Alexandre Manuel
Marques Pinhal, Artur Manuel Dionísio Rodrigues, João Paulo Tavares
Fonseca Marques e Nuno Miguel Marques Marquês.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar o lugar
nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário
da República.

11 de Maio de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Pelouro de
Recursos Humanos, Manuel José Cardoso Alves Pereira.

3000142132

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Aviso

Nomeação

Para o 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 10
de Maio do corrente ano, foi nomeado para o lugar de técnico-pro-
fissional de 2.ª classe (natação), após concurso externo de ingresso, o
candidato João Manuel Gonçalves da Silva Correa.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, José Luís Serra.
3000141772

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 8/03

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
de 2.ª classe (área de animador sócio-cultural)

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 24 de Março de 2004, no uso das competênci-
as que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de técnica de 2.ª classe,
Lucinda Maria Lourenço, candidata admitida e dispensada de estágio.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141783

Aviso n.º 70/03

Concurso interno de acesso geral para um lugar de
técnico profissional de construção civil de 1.ª classe

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 21 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de técnico profissional de
construção civil de 1.ª classe, Francisco Egídio de Sousa Gonçalves,
único classificado no concurso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141793

Aviso n.º 3/04

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de engenheiro civil principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 14 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de engenheira civil prin-
cipal, Maria Teresa Ferreira Braga Barbosa Lopes Moás, única classi-
ficada no concurso supra mencionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141792

Aviso n.º 4/04

Concurso interno de acesso geral para três lugares
de topógrafo especialista principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 13 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de topógrafo especialista
principal, João Alcides de Almeida Trabulo, Joaquim da Silva Pereira
e Custódio Moreira dos Santos, classificados em 1.º, 2.º e 3.º lugares
respectivamente no concurso supra mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141790

Aviso n.º 6/04

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico
superior de biblioteca e documentação assessor

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 5 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de técnica superior de bi-
blioteca e documentação assessor, Cristina Maria Ribeiro Gonçalves
Margaride, única classificada no concurso supra mencionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141788
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Aviso n.º 7/04

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico
superior de biblioteca e documentação principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 5 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de técnica superior de bi-
blioteca e documentação principal, Isabel Augusta Lopes dos Santos,
única classificada no concurso supra mencionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141789

Aviso n.º 8/04

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de desenhador principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 15 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de desenhador principal,
Fernando Pinto Oliveira Ramos, único classificado no concurso supra
mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141785

Aviso n.º 9/04

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de arquitecto assessor

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 14 de Abril de 2004, no uso das competências
que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de arquitecto assessor,
Firmino Augusto Trigo Barbosa, único classificado no concurso supra
mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000141786

Aviso

Torna-se público que por despacho de 26 de Abril de 2004, do
vereador com delegação de competências, Dr. Jorge Queiroz, foi au-
torizada a nomeação em engenheira civil de 2.ª classe de Helga Nair
Cardoso Lima Pinto, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

28 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, em substituição do Director Municipal de Administração
Geral, Alexandra Ribeiro. 3000141796

Aviso

Torna-se público que por despacho do vereador, com delegação de
competências, Dr. Jorge Queiroz, foi autorizada a passagem à situa-
ção de licença de longa duração a partir de 1 de Junho de 2004 do
funcionário com a categoria de auxiliar administrativo, Elísio de Sá
Silva.

30 de Abril de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal, em substituição do Director Municipal de Administração
Geral, Alexandra Ribeiro. 3000141794

JUNTA DE FREGUESIA DE LANDAL

Edital

Brasão, bandeira e selo

António Augusto Marques Alexandre, presidente da Junta de Fregue-
sia de Landal, do município de Caldas da Rainha:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Landal, do município de Caldas da Rainha, tendo em
conta o parecer emitido em 3 de Abril de 1998, pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi esta-
belecido, 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 Fre-
guesia, em sessão da assembleia de freguesia de 16 de Abril de 2004:

Brasão � escudo de verde, cruz da Ordem de Malta, entre duas
codornizes de ouro, bicadas e membradas de vermelho; em
chefe, flor-de-lis de ouro, contida num voo de prata e, em
ponta, um pé de azinheira de ouro, landado do mesmo. Coroa
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «LANDAL».

Bandeira � branca. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Landal � Caldas da Rainha».

12 de Maio de 2003. � O Presidente da Junta, António Augusto
Marques Alexandre. 3000141981

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha de 27 de Abril de
2004, foi reclassificada a funcionária abaixo indicada, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 479/99, de 19 de Novembro, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, por se
encontrar abrangida pelo disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decre-
to-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro:

Maria do Céu da Costa Almeida, auxiliar administrativo (pessoal
auxiliar), índice 120, escalão 1, reclassificada para assistente
administrativo (pessoal auxiliar), índice 199, escalão 1.

O Presidente da Junta, António Leite Teixeira. 1000256092

JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA

Aviso

Joaquim de Oliveira Almeida, presidente da Junta de Freguesia de São
Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia:

Torna público que por despacho do executivo da Junta de Fregue-
sia em reunião pública de 4 de Maio de 2004, foi autorizada a
reclassificação do funcionário Joaquim Laurindo Pereira Ramos �
operário semi-qualificado índice 137, escalão 1, para a carreira de
motorista de pesados, índice 151, escalão 1, conforme o disposto na
alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Junta, Joaquim Oliveira
Almeida. 3000141747

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
profissional da área de administração

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que por despacho do
executivo da Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, proferido
em reunião pública a 4 de Maio de 2004, está aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
profissional na área de administração do quadro do pessoal desta
autarquia, no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 29/01, de 3 de
Fevereiro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decretos-Leis n.os 404-A/
98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 204/98, de
11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho.
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2 � Prazo de validade � caduca com o preenchimento da vaga.
3 � Vencimento � escalão 1, índice 199, 617,56 euros.
4 � Conteúdo funcional � compreende um conjunto de funções

superiormente enquadradas, visando funções natureza executivo de
aplicação técnica com base no estabelecimento ou adaptação de mé-
todos e processos, enquadrados em directivas bem definidas, exigindo
conhecimentos técnicos e práticos obtidos através do curso profissio-
nal, funções essas relativas a uma ou mais áreas de actividade admi-
nistrativa, designadamente contabilidade, pessoal, economatos e pa-
trimónio, secretaria, arquivo expediente e dactilografia.

5 � Serviço a que se destina � Junta de Freguesia de São Félix da
Marinha.

6 � Local da prestação de trabalho � Junta de Freguesia de São
Félix da Marinha.

7 � Requisitos de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir certificado de habilitações de curso de formação ade-

quada, nomeadamente os cursos tecnológicos de administra-
ção, promovidos pelos estabelecimentos de ensino secundário
e pelas escolas técnico-profissionais. Habilitações equivalente
ao 12.º anos de escolaridade;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-
do obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

  8 � Método de selecção � a selecção de candidatos será feita
através de entrevista de selecção e prova de conhecimentos técnicos
gerais e específicos. O ordenamento final dos candidatos, será resul-
tante da aplicação da fórmula a seguir indicada, traduzida numa escala
de 0 a 20 valores:

EPS + PCTGE
CF = ������

2

sendo:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
PCTGE = prova de conhecimentos teóricos gerais e específicos.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constará da acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

Programa de provas:

Entrevista profissional de selecção, que terá a duração até 15
minutos, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos;

Prova de conhecimentos, que terá a duração de uma hora e trin-
ta minutos, versará sobre o conhecimento das seguintes maté-
rias:

Conhecimentos gerais:

1 � Ortografia, redacção e vocabulário � conhecimen-
to da língua portuguesa, nas suas vertentes ortográfica
e gramatical, capacidade de expressão de ideias e rique-
za de vocabulário;

2 � Informação � conhecimento sobre o mundo que nos
rodeia, nomeadamente sobre a realidade social, histó-
rica, literária, política, científica, cultural, geográfica,
etc.;

2 � Compreensão � capacidade de analisar, perceber e
interpretar o sentido das expressões e conceitos ver-
bais.

Conhecimentos específicos:

1 � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto
disciplinar;

2 � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as al-
terações da Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-
-Lei n.º 157/01, de 11 de Maio � Regime de férias,
faltas e licenças;

3 � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com
as alterações do Decreto-Lei n.º 6/99, de 31 de Janei-
ro � Código do Procedimento Administrativo;

4 � Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as al-
terações do Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Mar-
ço � Medidas modernização administrativa.

9 � Marcação de provas � a data e o local da entrevista e das
provas serão definidas oportunamente e comunicadas em tempo útil
aos candidatos.

10 � Formalização � os interessados deverão utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo, a obter na secretaria da Junta de Fregue-
sia de São Félix da Marinha para o efeito, no qual deverá constar o
nome do candidato, estado civil, naturalidade (freguesia/concelho),
residência (rua e número, código postal e localidade), número de te-
lefone, data de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e
data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se
candidata, declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra
e situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

11 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de fotocópia do certificado de habilitações, bilhete de iden-
tidade e cartão de contribuinte, sob pena de exclusão.

12 � Para efeitos de admissão a concurso os candidatos com grau
de deficiência igual ou superior a 60% devem declarar no requerimen-
to, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e
tipo de deficiência, assim como indicar as respectivas capacidades de
comunicação e expressão, sendo dispensada a apresentação imediata
de documento comprovativo.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidas pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Junta de Freguesia de São Félix da
Marinha, Largo da Igreja, 45, 4410-163 São Félix da Marinha. Con-
siderando-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo aviso
de recepção tenha sido expedido até ao prazo afixado para a sua
apresentação.

14 � A relação de candidatos e a lista de classificação final, serão
afixados nos serviços da secretaria da Junta de Freguesia de São Félix
da Marinha.

15 � Da exclusão do concurso cabe recursos hierárquico a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente da Junta de Fregue-
sia de São Félix da Marinha.

16 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto de 373/2000,
de 1 de Março, do Ministério 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 es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

17 � O júri desta concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � presidente da Junta de Freguesia de São Félix da
Marinha, Joaquim de Oliveira Almeida.

Vogais efectivos � secretário da Junta de Freguesia de São Félix
da Marinha, Manuel Gomes Ribeiro, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos, e chefe Secção de Re-
crutamento e Selecção da Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, Maria da Conceição Mendes Carvalho.

Vogais suplentes � técnica superior de serviço social 1.ª classe
da Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, Dr.ª Pula Maria
Deitado Domingos Topa, e tesoureiro da Junta de Freguesia
de São Félix da Marinha, José Pereira Ferreira.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Junta, Joaquim Oliveira
Almeida. 3000141748

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reunião
que teve lugar no dia 10 de Maio de 2004, nomear para o provimen-
to de um lugar de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal au-
xiliar, o concorrente classificado em 2.º lugar do concurso externo de
ingresso, Maria Adelaide Pereira Monteiro Sá Reis, conforme aviso
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publicado em Diário da República, 3.ª série, n.º 260, de 10 de No-
vembro, o qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

12 de Maio de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000141844

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que o conselho de admi-
nistração, na sua reunião de 10 de Março de 2004, deliberou deferir o
pedido de retomada de funções, com efeitos a partir de 1 de Maio de
2004, a Rui Manuel Morais Dias, com a categoria de 2.ª classe da
carreira de técnico superior economista e que se encontrava em situ-
ação de licença sem vencimento de longa duração.

6 de Maio de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, o Director Delegado, Carlos A. S. Santos Ferreira.

3000140549

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para a categoria de
técnico profissional principal, da carreira de técnico pro-
fissional sanitário.

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público por despacho do presi-
dente do conselho de administração, de 10 de Maio de 2004, foi
nomeada do quadro de pessoal destes serviços, a candidata aprovada
no respectivo concurso, aberto pelo aviso publicado na ordem de
serviço n.º 3/04, de 9 de Janeiro de 2004, e graduados em 1.º e 2.º
lugar:

Ana Patrícia da Costa Sousa Cunha � 14,069 valores.

[Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas � alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

14 de Maio de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, o Director Delegado, Guilherme A. A. Fontes. 3000141653

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para a categoria
de técnico superior principal, da carreira de engenheiro

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público por despacho do presi-
dente do conselho de administração, de 10 de Maio de 2004, foram
nomeados na categoria e carreira identificados em título do quadro de
pessoal destes serviços, os candidatos aprovados no respectivo con-
curso, aberto pelo aviso publicado na ordem de serviço n.º 3/04, de 9
de Janeiro de 2004, e graduados em 1.º e 2.º lugar:

Augusto Fernando Rodrigues e Castro � 14,963 valores;
Maria de Fátima Carvalho da Rocha � 14,163 valores.

[Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas � alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

14 de Maio de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, o Director Delegado, Guilherme A. A. Fontes. 3000141654

Aviso

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, deter-
mina que a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na formação profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qual-
quer forma de discriminação.

Nos termos do 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, e
por deliberação do conselho de administração destes Serviços, em
reunião de 10 de Março de 2004, e por despacho do presidente do

conselho de 28 de Abril de 2004, encontra-se aberto pelo prazo de
10 dias úteis, o concurso interno de ingresso para a categoria e car-
reira abaixo identificada, nos seguintes termos e condições:

1 � Categoria de operário, da carreira de canalizador varejador �
cinco lugares.

2 � Prazo de validade � o concurso caduca com o preenchimen-
to dos lugares postos a concurso.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 427/89, de 7 de Dezembro; 409/91,
de 17 de Outubro; 247/87, de 17 de Junho; 248/85, de 15 de Julho;
353-A/89, de 16 de Outubro; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

4 � Condições de trabalho � as condições de trabalho e demais
regalias sociais e remunerações aplicáveis aos presentes concursos são
as genericamente vigentes na lei e aplicáveis aos funcionários e agen-
tes da Administração Pública. O horário de trabalho será o mais ajus-
tado às necessidades de serviço e as funções a exercer serão desenvol-
vidas em quaisquer das instalações destes Serviços e dentro do município
do Porto.

5 � Conteúdo funcional � desobstrução e limpeza de colectores e
caixas de visita, com ferramentas adequadas; trabalhos de pequena
reparação e conservação da rede e das canalizações destinadas ao trans-
porte de águas residuais domésticas.

6 � Remuneração � será atribuída a remuneração correspondente
ao índice 142 do sistema retributivo da função pública.

7 � Requisitos de admissão � o concurso é aberto apenas a funci-
onários ou agentes que, a qualquer título, exerçam funções correspon-
dentes a necessidades permanentes há mais de um ano nos serviços e
organismos da administração central, local e institutos públicos, e que
possuam os seguintes requisitos gerais e especiais.

7.1 � Requisitos gerais � os constantes do 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 exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

7.2 � Requisitos especiais � os constantes dos n.os 2 e 3 do arti-
go 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
designadamente, posse da escolaridade obrigatória e comprovada for-
mação ou experiência profissional, adequada ao exercício da profis-
são, de duração não inferior a dois anos.

A escolaridade obrigatória, para os nascidos até 31 de Dezembro
de 1966 � 4.ª classe; para os nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 e
31 de Dezembro de 1980 � ciclo preparatório ou equivalente e para
os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981 � 9.º ano de escolarida-
de ou equivalente.

8 � Para efeito de candidatura, os interessados devem apresentar
até ao fim do período de abertura dos concursos, requerimento escri-
to dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto, a entregar pesso-
almente ou a remeter pelo correio através de carta registada com aviso
de recepção e endereçada à Divisão de Recursos Humanos dos Servi-
ços Municipalizados de Águas e Saneamento, Rua de Barão de Nova
Sintra, 285, 4031-654 Porto, conforme minuta que pode ser levan-
tada na Secção de Recrutamento e Formação de Pessoal. Conside-
ram-se entregues dentro do prazo os requerimento cujo aviso de re-
cepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a sua
abertura.

8.1 � Do requerimento de admissão a concurso, referido no n.º 8,
devem constar os seguintes elementos:

a) Nome completo, filiação, nacionalidade, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e ser-
viço da sua emissão, número fiscal de contribuinte, telefone,
habilitações académicas que possui, situação militar, residên-
cia e código postal;

b) Declaração sob compromisso de honra quanto à situação em
que se encontra, relativamente às condições constantes das
alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, referido no n.º 7.1 do
presente aviso;

c) Quaisquer outras circunstâncias que reputem susceptíveis de
influenciarem o mérito da sua candidatura.
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8.2 � O requerimento de admissão a concurso deve acompanha-
do, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado;
b) Fotocópia comprovativa da posse da escolaridade obrigató-

ria;
c) Documento comprovativo da posse de experiência ou for-

mação profissional adequada ao exercício da profissão, de
duração não inferior a dois anos;

d) Declaração emitida pelo serviço de origem, onde conste o
tipo de vínculo, as funções exercidas e o tempo de serviço.

8.3 � Os candidatos que foram agentes dos Serviços Muni-
cipalizados Águas e Saneamento do Porto são dispensados dos docu-
mentos referidos no número anterior, desde que constem dos respec-
tivos processos individuais.

8.4 � A restante documentação necessária a comprovação dos
elementos declarados no requerimento de admissão e das condições
exigidas, será apresentado no processo de provimento, quando este
tenha lugar.

8.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a
sua exclusão, mesmo que já providos, independentemente de procedi-
mento disciplinar adequado.

8.6 � O júri pode exigir, até a conclusão do processo de classifica-
ção do concurso, a apresentação de documentos comprovativos da
situação descrita pelos candidatos no requerimento de admissão.

9 � Método de selecção � serão utilizados como métodos de se-
lecção a prestação de prova de conhecimentos específicos, de nature-
za prática e de entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova de conhecimentos, enquadrada no conteúdo funcio-
nal do cargo a prover, será graduada numa escala de 0 a 20 valores e
terá carácter eliminatório, sendo considerados não aprovados os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores. A prova
terá a duração máxima de 60 minutos e versará o seguinte programa:

Desobstrução e limpeza de colectores e caixas de visita; identi-
ficação da ferramenta adequada à execução das tarefas; no-
ções básicas de higiene e segurança no trabalho.

9.2 � Na entrevista profissional de selecção, destinada a avaliar
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, serão utilizados os se-
guintes factores de apreciação:

Conhecimentos profissionais;
Capacidade de iniciativa;
Capacidade de resolução de problemas;
Motivação e interesse profissional.

Os critérios de ponderação e avaliação da entrevista profissional
de selecção, constam da acta da primeira reunião do júri, que será
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Classificação final � será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da média simples dos resultados obtidos pelos candida-
tos nos dos métodos de selecção.

11 � Publicitação e informações � as listas de candidatos admiti-
dos e de classificação final serão divulgados nos termos dos arti-
gos 33.º, n.º 2, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
e poderão ser consultadas no átrio da Divisão de Recursos Humanos.
Os candidatos admitidos serão notificados da data, hora e local da
aplicação dos métodos de selecção nos termos do n.º 2 do artigo 34.º
do diploma atrás referido.

Serão prestadas informações durante todos os dias úteis pelo tele-
fone: 225190827, dentro do seguinte horário � das 9 horas às 12
horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

12 � Constituição do júri:

Presidente � engenheiro Guilherme António Almeida Fontes,
director departamento.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro António Martins Ramos, chefe de divisão,
que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheiro Carlos Alberto Baptista Medeiros, chefe de
divisão.

Vogais suplentes:

1.º Cristina Maria Inácio Pinto, engenheira 1.ª classe.
2.º Carlos Manuel N. S. Matos, engenheiro téc. espec.

6 de Maio de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, o Director Delegado, Carlos António S. Santos Ferreira.

3000140551

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que o conselho de admi-
nistração em sua reunião de 27 de Abril de 2004, deliberou nos ter-
mos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à
administração local pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, nomear em regime de substituição, por urgente conve-
niência de serviço, por um período de 60 dias:

A técnica superior de 1.ª classe (contabilidade e administração),
Dr.ª Cláudia da Cruz Ferreira, para o cargo de chefe da Divi-
são Financeira e Património, com efeitos reportados a 25 de
Abril de 2004;

A técnica superior de 1.ª classe (engenheira civil), engenheira
Maria João Mota Francisco Santos, para o cargo de chefe da
Divisão de Estudos e Projectos, com efeitos reportados a 1 de
Maio de 2004;

A técnica superior de 1.ª classe (jurista), Dr.ª Regina Maria
Nifrário Pinho Tavares, para o cargo de chefe da Divisão
Administrativa, com efeitos reportados a 1 de Maio de 2004.

19 de Maio de 2004. � O Director Delegado, João Manuel Sousa
Lúcio. 3000142119

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 10 de Maio de 2004, determinei se procedesse à rectifica-
ção do aviso de abertura do concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de operador de estações elevatórias, do grupo de
pessoal operário altamente qualificado do quadro de pessoal da Câma-
ra Municipal de Felgueiras, datado de 26 de Março de 2004 e publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 96, de 23 de Abril de 2004,
no que concerne ao número de lugares.

Nestes termos o ponto 1 do referido aviso passa a ter a seguinte
redacção:

«1 � [�] dois lugares de operador de estações elevatórias [�]».

Mais se torna público que o prazo para apresentação de candidatu-
ras se conta a partir desta data, sem prejuízo das candidaturas já apre-
sentadas e que se mantêm válidas.

10 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara em exercício,
António Pereira Mesquita de Carvalho. 1000257434

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 161, de 15 de Julho de 2003,
foi publicado com inexactidão o aviso da Câmara Municipal de
Mogadouro referente a um contrato administrativo de provimento
de um lugar de engenheira técnica civil de 2.ª classe.

Assim onde se lê «[�] nos termos da alínea d) do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro» deve ler-se «[�] nos
termos da alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro».

6 de Maio de 2004. � O Presidente da Câmara, António Guilher-
me Sá de Moraes Machado. 3000141983
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

FÁBRICA DAS ANTAS, S. A.

Sede: Rua de Agramonte, 293, apartado 1012,
4101 Porto Codex

Capital social: € 1 200 000

Matrícula n.º 6712 da Conservatória do Registo Comercial do Porto.
Número de identificação de pessoa colectiva 500104840.

CONVOCATÓRIA

Convoco, nos termos da lei e dos estatutos, os Srs. Accionistas da
Fábrica das Antas, S. A., para reunirem, em assembleia geral ordiná-
ria, que terá lugar não na sede, uma vez que a mesma está indisponí-
vel, mas no n.º 1269 da Avenida da Boavista, no Porto, no dia 29 de
Junho de 2004, pelas 12 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar acerca do relatório de gestão, balanço e demais
documentos referentes às contas, incluindo o relatório e pa-
recer do órgão de fiscalização relativos ao exercício de 2003;

2) Deliberar acerca da proposta de aplicação dos resultados
apurados no referido exercício;

3) Apreciar a administração e fiscalização da sociedade nesse
ano;

4) Deliberar sobre a alteração da sede social da sociedade.

Nos termos do artigo 10.º dos estatutos, só poderão fazer parte da
assembleia geral os accionistas que tiverem averbadas em seu nome
ou depositadas na sede social ou numa instituição bancária, até cinco
dias antes da data marcada, pelo menos, 100 acções. Os accionistas
possuidores de menos de 100 acções podem agrupar-se de forma a
completarem o número exigido.

27 de Abril de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, (Assinatura ilegível.) 3000142420

GAPLAS � INDÚSTRIAS TERMOPLÁSTICAS, L.DA

Sede: Vale Sepal, apartado 197, 2401-972 Leiria

Capital social: € 1 350 000, integralmente realizado

Matrícula n.º 1483 da Conservatória do Registo Comercial de Leiria.
Contribuinte n.º 500949026.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Processo de recuperação de empresa n.º 1745/03.9TBLRA, do 4.º Juízo
do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, com sentença de homo-
logação transitada em julgado em 19 de Setembro de 2003.

De acordo com o artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 132/93, e suces-
siva legislação aplicável, convocam-se todos os credores da sociedade
GAPLAS � Indústrias Termoplásticas, L.da, para a assembleia geral
ordinária a realizar no dia 21 de Junho de 2004, pelas 15 horas, na
sede social da sociedade, sita em Vale Sepal, Leiria, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de
2003;

Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
Proceder à apreciação geral da gerência e fiscalização da socie-

dade.

Informamos ainda que decorridos trinta minutos da hora acima
designada para o início da assembleia, a mesma terá início com o
quórum presente.

Mais se informa V. Ex.as de que quer o relatório de gestão quer os
documentos relativos à prestação de contas se encontram à sua dis-
posição para consulta, durante a hora de expediente, na sede social
da sociedade.

20 de Maio de 2004. � A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.)
1000257536

STE � SOCIEDADE TURISMO DE ESPINHO, S. A.

Sede: Rua Seis, edifício do Hotel Praiagolfe, 4500-357 Espinho

Capital social: € 1 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob o
n.º 6/710527.

Pessoa colectiva n.º 500417458.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para a reunião de assembleia geral extraordinária desta Sociedade, que
terá lugar na sede social no próximo dia 30 de Junho, pelas 10 horas
e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre uma proposta de redução do capi-
tal social, redução essa no montante de € 750 050, na mo-
dalidade de redução do valor nominal das participações para
€ 2,857 cada e exclusivamente destinada à cobertura de pre-
juízos;

2) A ser afirmativamente deliberada a proposta constante do
número que precede, apreciar, discutir e deliberar sobre uma
proposta de aumento do capital social, mediante o reforço
de € 750 050, na modalidade de novas entradas em dinhei-
ro, repondo-se por esta forma o valor nominal das referidas
participações e mantendo-se assim o mesmo valor inicial de
€ 5 cada.

Ainda nos termos estatutários e para efeitos da alínea d) do n.º 5
do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais, advertem-se os
Srs. Accionistas que:

1) A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subs-
crição que as substituam e que até oito dias antes da realiza-
ção da assembleia as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da Sociedade, sen-
do nominativas; ou

b) Registado em seu nome nos livros da Sociedade ou ins-
tituições de crédito, sendo ao portador;

2) O depósito em instituição de crédito tem de ser comprova-
do por carta, emitida por essa instituição, que dê entrada na
sociedade pelo menos oito dias antes da data da realização
da assembleia;

3) Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia
geral, por escrito, até três dias antes da data da sua realiza-
ção, salvo se tiverem comprovado o depósito a que se refe-
re o parágrafo anterior.

A cada grupo de 20 acções corresponde um voto, tendo os accio-
nistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 20 do número de acções que possuam, sem
qualquer limite.

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente ou outro
accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando o
nome, domicílio do representante e data da assembleia.

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se achem presentes accionistas que representem mais de 50 % do
capital social.

21 de Maio de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Jorge Luís Moreira de Carvalho Guimarães. 3000142232

SHELL PORTUGUESA, S. A.

Sede social: Avenida da Liberdade, 249,
freguesia do Coração de Jesus, Lisboa

Capital social: € 15 000 000, integralmente subscrito e realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7284.

Pessoa colectiva n.º 500246963.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 1 de Junho de 2004 12 169

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 100.º,
ex vi do artigo 120.º, do Código das Sociedades Comerciais, convo-
cam-se os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral extra-
ordinária no dia 1 de Julho de 2004, pelas 10 horas, na sede social,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar e votar o projecto de cisão elaborado pelo conse-
lho de administração da sociedade Shell Portuguesa, S. A.;

2.º Deliberar sobre a designação de qualquer administrador para
executar a deliberação que venha a ser adoptada na presente
reunião, designadamente para: i) proceder, em nome e re-
presentação da sociedade, à outorga da escritura pública de
cisão, e ii) praticar os demais actos e formalidades que se
revelem necessários ou adequados para o efeito.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais, desde já se dá conhecimento a
todos os interessados de que foi efectuado o registo do projecto de
cisão, podendo uma cópia do mesmo e dos respectivos anexos, bem
como do parecer do conselho fiscal, relatório do revisor oficial de
contas independente, contas e relatórios de gestão, pareceres dos ór-
gãos de fiscalização e deliberações das assembleias gerais sobre essas
contas, relativamente aos três últimos exercícios, ser consultados, a
partir da presente data, na sede da sociedade pelos respectivos accio-
nistas e pelos credores sociais.

31 de Maio de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, (Assinatura ilegível.) 3000142557

AVISOS

IRIS � MÓVEIS METÁLICOS, L.DA

Lugar do Raso da Alagôa, freguesia e concelho de Águeda

Capital social: € 249 398,96

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Águeda sob o
n.º 1700.

Número de identificação de pessoa colectiva 502905026.

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 107.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais, comunica-se que, na presente data, foi apro-
vada, por deliberação unânime dos sócios, a fusão por incorporação,
mediante a transferência global do património desta sociedade IRIS �
Móveis Metálicos, L.da, para a sociedade LUSOMAPLE � Indústrias
de Cadeiras Metálicas, L.da, com a consequente extinção da sociedade
incorporada.

Mais se informa que os credores das sociedades participantes cujos
créditos sejam anteriores a esta publicação podem deduzir, nos ter-
mos legais, oposição judicial à fusão deliberada, com fundamento no
prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

21 de Maio de 2004. � O Gerente, Joaquim José Louro Pereira.
3000142456

LUSOMAPLE � INDÚSTRIAS DE CADEIRAS
METÁLICAS, L.DA

Casal d�Álvaro, freguesia de Espinhel, concelho de Águeda

Capital social: € 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Águeda sob o
n.º 1348.

Número de identificação de pessoa colectiva 502169508.

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 107.º do Código das Sociedades
Comerciais, comunica-se que, na presente data, foi aprovada, por
deliberação unânime dos sócios, a fusão por incorporação, mediante
a transferência global do património da sociedade IRIS � Móveis
Metálicos, L.da, para esta sociedade, LUSOMAPLE � Indústrias de
Cadeiras Metálicas, L.da, com a consequente extinção da sociedade
incorporada.

Mais se informa que os credores das sociedades participantes cujos
créditos sejam anteriores a esta publicação podem deduzir, nos ter-
mos legais, oposição judicial à fusão deliberada, com fundamento no
prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

21 de Maio de 2004. � O Gerente, Joaquim José Louro Pereira.
3000142457

MELO QUEIROZ, L.DA

Sede: Praça de São Paulo, 19, 2.º, direito, 1200-425 Lisboa

Capital social: € 109 735,53

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 13 038.

Contribuinte fiscal n.º 500189803.

Aviso

Comunicado sobre a redução do capital social

Em cumprimento das disposições legais aplicáveis, dá-se público
conhecimento de que, em consequência da deliberação tomada na
assembleia de sócios realizada no passado dia 31 de Março de 2004,
referente à aprovação de contas do exercício de 2003, foi decidido
por unanimidade a redução do capital social para € 10 000.

24 de Maio de 2004. � O Gerente, (Assinatura ilegível.)
3000142425

SHELL PORTUGUESA, S. A.

Anúncio

Projecto de cisão

A Shell Portuguesa, S. A., pessoa colectiva n.º 500246963, com
sede social na Avenida da Liberdade, 249, freguesia do Coração de
Jesus, concelho de Lisboa, com o capital social integralmente subscri-
to e realizado de € 15 000 000, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7284, vem, nos termos do artigo
100.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais, tornar público que
foi apresentado a registo na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa o projecto da sua cisão parcial, podendo este e os respectivos
anexos, bem como o parecer do conselho fiscal, relatório do revisor
oficial de contas independente, contas e relatórios de gestão, parece-
res dos órgãos de fiscalização e deliberações das assembleias gerais sobre
essas contas, relativamente aos três últimos exercícios, serem consul-
tados, a partir da presente data, na sede da sociedade, pelos respecti-
vos accionistas e pelos credores sociais.

A presente cisão parcial será realizada nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 118.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do Código
das Sociedades Comerciais, mediante destaque de cinco unidades eco-
nómicas do património da Shell Portuguesa, S. A., para com elas
constituir cinco novas sociedades.

A execução da presente cisão e a outorga da respectiva escritura
pública dependerão de deliberação da assembleia geral e averbamento
ao registo da deliberação que aprovar o projecto de cisão.

Mais se informa que após a aprovação do projecto de cisão em
sede de assembleia geral os credores da Shell Portuguesa, S. A., pode-
rão deduzir oposição judicial à cisão com fundamento no prejuízo que
dela derive para a realização dos seus direitos.

31 de Maio de 2004. � Pelo Conselho de Administração, (Assina-
tura ilegível.) 3000142559

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES ABERTO FUTURO CLÁSSICO

Regulamento de gestão

ARTIGO 1.º

Definição e identificação

1 � O Fundo de Pensões Futuro Clássico, adiante designado ape-
nas por Fundo, é um património exclusivamente afecto à realização
de um ou mais planos de pensões, que se constitui por tempo
indeterminado.
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2 � Chama-se participante a pessoa singular em função de cujas
circunstâncias pessoais e profissionais se definem os direitos consig-
nados nos planos de pensões e independentemente de contribuírem
ou não para a formação do património do Fundo.

3 � Chama-se contribuinte a pessoa singular que adquire unidades
de participação ou a entidade patronal que as adquire a favor e em
nome dos seus trabalhadores.

4 � Chamam-se beneficiários as pessoas singulares com direito às
prestações pecuniárias estabelecidas no(s) plano(s) de pensões, sejam
ou não participantes.

5 � Chamam-se associadas as pessoas colectivas que contribuem
para o Fundo e cujos planos de pensões são realizados ou
complementados por este, através da compra de unidades de partici-
pação.

6 � Considera-se adesão individual ao Fundo a subscrição de uni-
dades de participação deste por pessoas singulares ou por uma entida-
de patronal a favor e em nome dos seus trabalhadores.

7 � Considera-se adesão colectiva ao Fundo a subscrição de unida-
des de participação pelas associadas que pretendem aderir a este.

8 � A entidade gestora do Fundo é a Futuro � Sociedade Gestora
de Fundos de Pensões, S. A. (adiante designada por Futuro), com sede
na Rua do General Firmino Miguel, 5, 9.º, B, em Lisboa, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 68098,
com o capital social de € 4 278 000, pessoa colectiva n.º 501965963,
a quem cabem todas as funções de administração, gestão e represen-
tação por conta e em nome dos participantes e associadas.

9 � O património do Fundo é autónomo, não respondendo pelas
dívidas dos participantes, contribuintes, associadas ou da entidade
gestora.

10 � O objectivo do Fundo é a concessão de pensões, a título de
reforma antecipada, reforma por velhice, invalidez ou sobrevivência.
Poderá ainda conceder reembolsos antecipados nos termos deste re-
gulamento nos casos de adesão individual e ainda nos casos de adesão
colectiva, na parte que se refere às contribuições próprias dos parti-
cipantes.

11 � O Fundo de Pensões Futuro Clássico foi constituído em 25 de
Fevereiro de 1999.

ARTIGO 2.º

Depositário

1 � As funções de depositário serão exercidas, de acordo com a
lei, pela Caixa Económica Montepio Geral, com sede na Rua do Ouro,
219 a 241, em Lisboa, o qual será remunerado com o valor máximo
anual de 0,10 %.

2 � A Futuro poderá, nos termos da lei, proceder à transferência
de uma parte ou de todos os valores do Fundo para outro depositário.

ARTIGO 3.º

Unidades de participação

1 � O valor de subscrição, na data de instituição do Fundo, de cada
unidade inteira de participação foi de € 10.

2 � A subscrição de unidades de participação do Fundo (unidades
de participação) não dá lugar à emissão de títulos representativos,
operando-se, em sua substituição, um registo informático de unidades
desmaterializadas.

3 � O registo informático de unidades desmaterializadas incluirá a
abertura de uma conta, relativa à posição de cada participante ou
associada  (no caso de adesão colectiva) devidamente identificados,
da qual constará o número total de unidades de participação detidas,
os montantes e os valores das unidades de participação subscritas e a
identificação dos participantes ou associadas.

4 � Com a primeira aquisição de unidades de participação será
emitido um contrato de adesão representativo das unidades de parti-
cipação subscritas.

5 � Sempre que se verifiquem novas aquisições de unidades de
participação será emitido um recibo comprovativo dos montantes
recebidos pelo Fundo e do número de unidades de participação adqui-
ridas e no qual constará o número do contrato de adesão, definido
este nos termos do artigo 5.º do presente regulamento.

6 � O valor de cada unidade de participação é o quociente do valor
patrimonial líquido à data do cálculo (valor dos activos financeiros,
valorizados de acordo com as normas legais, acrescido de todos os
créditos perante o Fundo e deduzido dos seus débitos) pelo número de
unidades de participação em circulação.

7 � Em caso de adesão individual, a titularidade das unidades de
participação cabe aos participantes.

8 � Em caso de adesão colectiva a titularidade das unidades de
participação cabe à associada, a menos que o plano de pensões finan-
ciado por estas determine o contrário, nos termos da 2.ª parte do
n.º 2.1 do artigo 6.º

9 � Será estabelecida uma relação cronológica de todas as opera-
ções realizadas relativamente a cada contrato de adesão colectiva a
este Fundo.

ARTIGO 4.º

Política de aplicação

1 � O património do Fundo de Pensões só pode ser constituído
por valores mobiliários, participações em instituições de investimen-
to colectivo, instrumentos representativos de dívida de curto prazo,
depósitos bancários, outros activos de natureza monetária, terrenos e
edifícios inscritos no registo predial como integrantes do Fundo de
Pensões, e desde que não sejam de exploração industrial ou que não
tenham uma vocação de tal forma específica que torne difícil a sua
venda pelo Fundo, bem como por créditos decorrentes de emprésti-
mos hipotecários sobre terrenos e edifícios nas mesmas.

2 � Os terrenos e edifícios previstos no número anterior podem
figurar em regime de compropriedade desde que o(s) outro(s)
comproprietário(s) confira(m) procuração irrevogável autorizando a
entidade gestora, na qualidade de administradora do Fundo, a gerir e
dispor do terreno e edifício como bem entenda, incluindo a respecti-
va alienação e designadamente em sequência de instruções concretas
do Instituto de Seguros de Portugal.

3 � Podem ser utilizados instrumentos financeiros derivados e
operações de reporte e de empréstimo de valores, nas condições e
limites definidos por norma do Instituto de Seguros de Portugal.

4 � As regras de administração do Fundo são as legalmente exigíveis
a um gestor diligente, nomeadamente as que se referem a segurança,
rendibilidade, diversificação e liquidez.

5 � A composição do património do Fundo obedece às seguintes
regras e limites:

Segmento
Limites

de exposição
(percentagem)

a) Acções cotadas e fundos de investimento mobi-
liário de acções (*) ............................................... 0-10

b) Terrenos e edifícios e fundos de investimento imo-
biliário .................................................................. 0-20

c) Obrigações, fundos de investimento mobiliário
de obrigações e liquidez ........................................ 0-100

d) Títulos de valores mobiliários não admitidos à ne-
gociação (**) ....................................................... 0-10

(*) Na rubrica «Acções» estão incluídas obrigações convertíveis ou que confi-
ram direito à subscrição de acções, ou ainda por quaisquer outros instrumentos
que confiram o direito à sua subscrição, ou que permitam uma exposição aos merca-
dos accionistas, designadamente warrants e participações em instituições de inves-
timento colectivo cuja política de investimento seja constituída maioritariamente
por acções.

(**) Títulos não admitidos à negociação numa bolsa de valores ou em merca-
dos regulamentados de Estados membros da União Europeia ou noutros da OCDE
com funcionamento regular, reconhecidos e abertos ao público.

Sem prejuízo do quadro anterior, o património do Fundo observa
os seguintes limites de diversificação e dispersão:

a) No seu conjunto, os valores mobiliários e o papel comercial
emitidos por uma mesma sociedade e os empréstimos concedidos a
essa mesma sociedade não podem representar mais de 10 %;

b) O limite fixado na alínea anterior é de 15 % relativamente ao
conjunto das sociedades que se encontrem entre si ou com a entidade
gestora em relação de domínio ou de grupo, incluindo neste limite os
depósitos em instituições de crédito em relação idêntica;

c) As aplicações em acções emitidas por uma só sociedade não
podem ultrapassar 10 % do respectivo capital ou dos respectivos di-
reitos de voto;

d) As participações em instituições de investimento colectivo em
valores mobiliários que não respeitem a Directiva n.º 85/611/CEE,
sem prejuízo do disposto em (*) têm um limite máximo de 5 %;

e) Os créditos decorrentes de empréstimos hipotecários têm um
limite de 20 %;

f) Um máximo de 20 % pode ser representado por instrumentos
representativos de dívida de curto prazo, depósitos bancários e outros
instrumentos monetários.

6 � São fixados os limites geográficos seguintes relativos ao in-
vestimento:

Zona euro � 0 %-100 %;
Fora da zona euro � 0 %-10 %.
7 � Aplicações em moeda diferente do euro têm o limite máximo

de 3 %.
8 � A entidade gestora exerce sempre o direito de voto através da

comunicação escrita ou por representação, no interesse exclusivo do
Fundo de Pensões.
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9 � Quando existir uma alteração à política de investimentos,
resultante de uma alteração ao regulamento de gestão, só entrará em
vigor 90 dias após a sua publicação num jornal de grande circulação.

ARTIGO 5.º

Participantes e associadas

1 � Adesão individual. � A qualidade de participante adquire-se
pela aceitação  por parte da  Futuro do contrato de adesão assinado
pelo contribuinte, a qual pressupõe a aceitação por escrito do presen-
te regulamento. Cada participante poderá ter mais de um certificado.

2 � Adesão colectiva. � A qualidade de associada adquire-se
aquando da aceitação por parte da Futuro do contrato de adesão assi-
nado pela associada. Será celebrado um contrato de adesão ao Fundo
entre a associada e a Futuro do qual constarão este regulamento ou a
sua data de publicação no Diário da República, a definição do plano
de pensões a financiar e as informações estipuladas pelo normativo
em vigor.

3 � A assinatura da proposta de subscrição e de qualquer um dos
contratos de adesão  mencionados nos números anteriores implica a
aceitação do presente regulamento e confere mandato à Futuro para
que realize todas as operações inerentes à gestão do Fundo.

4 � A subscrição (única ou periódica) de unidades de participação
depende da sua aceitação pela Futuro.

ARTIGO 6.º

Direitos dos participantes e dos associados

1 � Adesão individual. � Os participantes têm direito:
1.1 � À titularidade da quota-parte do património do Fundo cor-

respondente às suas unidades de participação;
1.2 � Ao reembolso das suas unidades de participação de acordo com

a lei, as normas em vigor e o contrato de adesão individual;
1.3 � À transferência das suas unidades de participação para outro

Fundo, nos termos deste regulamento;
1.4 � À informação periódica e detalhada sobre a vida do Fundo,

nos termos da lei e normas em vigor.
2 � Adesão colectiva. � As associadas têm direito:
2.1 � À titularidade da quota-parte do património do Fundo cor-

respondente às unidades de participação detidas. Caso o(s) plano(s)
de pensões consagre direitos adquiridos, a associada cederá a sua
titularidade aos participantes que a eles tenham direito, na forma e
altura determinadas pelo(s) plano(s) de pensões.

2.2 � À transferência das suas unidades de participação para outro
Fundo, nos termos deste regulamento;

2.3 � À informação periódica e detalhada sobre a vida do Fundo,
nos termos da lei e normas em vigor.

ARTIGO 7.º

Aquisição de unidades de participação

1 � Adesão individual. � No momento da aquisição de unidades
de participação, deve ser fornecida à entidade gestora a identificação,
o número de identificação fiscal (NIF) e a morada do contribuinte.

2 � Adesão colectiva. � No momento da primeira aquisição de
unidades de participação e sempre que se registarem alterações na
população de participantes, deverão ser fornecidas à Futuro as infor-
mações necessárias à subscrição das mesmas, nomeadamente as infor-
mações pertinentes para a celebração do contrato de adesão referido
no n.º 2 do artigo 5.º deste regulamento.

3 � As correcções aos dados fornecidos no momento da subscri-
ção só serão válidas a partir do momento da sua recepção na Futuro.

ARTIGO 8.º

Administração

1 � No exercício da sua função como entidade gestora, compete à
Futuro, nomeadamente:

a) Comprar, vender, subscrever, trocar ou receber quaisquer valo-
res mobiliários ou imobiliários, realizar aplicações no mercado mone-
tário, proceder a hipotecas ou outras aplicações, nos termos da lei,
das normas em vigor e deste regulamento, e exercer todos os direitos
relacionados com o Fundo;

b) Controlar a emissão e o reembolso das unidades de participação;
c) Proceder à celebração, em nome e por conta do participante,

dos contratos de seguro de rendas, sempre que a lei ou as normas em
vigor o obriguem ou que o participante deseje esta modalidade de
reembolso;

d) Decidir tudo o que respeita à gestão dos valores do Fundo, no-
meadamente à determinação dos preços;

e) Requerer ao Instituto de Seguros de Portugal autorização para
alterar o presente regulamento de gestão sempre que for necessário,
de acordo com as normas em vigor ou o interesse dos participantes;

f) Notificar individualmente o participante sempre que se verifique
uma alteração substancial da política de investimentos do Fundo e,
bem assim, do seu perfil de risco.

2 � Como remuneração dos seus serviços de gestão e de controlo
do Fundo, a Futuro receberá uma taxa, com o valor máximo
anualizado de 2,5% sobre o valor do património do Fundo. Nesta
comissão já se encontra incluída a comissão a pagar à entidade depo-
sitária.

3 � A Futuro poderá, nos termos da lei, proceder à transferência
da gestão do Fundo para outra entidade gestora.

4 � A entidade gestora, sem prejuízo da manutenção da sua res-
ponsabilidade para com o fundo de pensões, participantes e
beneficiários, pode mandatar a gestão de parte ou da totalidade dos
activos do fundo de pensões a instituições de crédito e a empresas de
investimento legalmente autorizadas a gerir activos nos países mem-
bros da OCDE.

ARTIGO 9.º

Comissões

1 � A Futuro cobrará ao participante ou associadas, conforme o
aplicável, as comissões, indicadas no contrato de adesão, que terão o
valor máximo de 2 % cada, sem prejuízo do indicado no n.º 2:

a) Comissão de emissão, que incide sobre o valor de cada entrega;
b) Comissão de reembolso, que incide sobre o valor a reembolsar.
2 � A comissão de emissão, para subscrições efectuadas com car-

tão de crédito, terá um valor máximo de 5 %.
3 � a) Ao valor de cada entrega será deduzida a comissão de emis-

são, nos termos dos números anteriores, sendo o montante resultante
convertido em unidades de participação do Fundo.

b) Ao valor a reembolsar será deduzida a comissão de reembolso,
nos termos do n.º 1.

Quando existir um aumento das comissões a pagar pelos partici-
pantes, ou pelo Fundo, resultante de uma alteração ao regulamento
de gestão, só entrarão em vigor 90 dias após a sua publicação num
jornal de grande circulação.

ARTIGO 10.º

Rendimentos

Os rendimentos líquidos do Fundo serão objecto de capitalização.
O reinvestimento desses rendimentos reflectir-se-á no valor das uni-
dades de participação.

ARTIGO 11.º

Reembolsos

1 � Os participantes ou associadas apenas poderão exigir o reem-
bolso das unidades de participação nas condições previstas no contra-
to de adesão.

2 � Adesão individual. � Os participantes ou os beneficiários
poderão optar por qualquer das modalidades de pagamento de benefí-
cios legalmente autorizadas, a partir da data de reforma, de reforma
antecipada ou dos 55 anos de idade.

Poderá ainda o reembolso ser solicitado nos casos de invalidez,
desemprego de longa duração ou doença grave, entendidos estes con-
ceitos nos termos da lei em vigor.

Se a adesão individual resultar da transferência de uma adesão co-
lectiva, as condições de reembolso são as que constam no plano de
pensões definido no contrato dessa adesão colectiva.

2.1 � Por morte, aplicam-se as seguintes regras quanto ao reem-
bolso: quando o autor da sucessão tenha sido o participante, pode ser
exigido pelo cônjuge sobrevivo ou demais herdeiros legitimários, o
reembolso da totalidade das unidades de participação em nome do
participante.

2.2 � O reembolso deve ser solicitado mediante o pré-aviso de
10 dias úteis, obrigando-se a Futuro a efectuar o seu pagamento du-
rante aquele período.

2.3 � Os participantes, ou os seus herdeiros, poderão optar por
qualquer das modalidades de reembolso legal e normativamente auto-
rizadas:

a) Recebimento da totalidade ou de parte do valor do plano de
poupança, de forma periódica ou não;

b) Pensão vitalícia mensal;
c) Qualquer conjugação das duas modalidades anteriores.
2.3 � O valor das unidades de participação será referido ao dia em

que o reembolso for processado pela Futuro.
3 � Adesão colectiva. � Quando se trate de adesão colectiva, o

pagamento dos benefícios será efectuado de acordo com o estabeleci-
do no plano de pensões. Se este for contributivo, as contribuições
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efectuadas pelo participante poderão ser reembolsadas nos casos pre-
vistos no(s) plano(s) de pensões e ainda nos casos de desemprego de
longa duração, doença grave e invalidez entendidos estes conceitos de
acordo com a lei em vigor.

ARTIGO 12.º

Transferência

1 � O participante, em caso de adesão individual, ou a associada,
em caso de adesão colectiva, poderá solicitar a transferência de uni-
dades de participação deste Fundo para outro fundo de pensões, inde-
pendentemente de ser ou não gerido pela Futuro. O pedido de trans-
ferência será formulado por escrito.

A transferência far-se-á directamente entre fundos e entre entida-
des gestoras quando tal for aplicável, ao valor que cada unidade de
participação tiver à data da conversão.

2 � A entidade gestora ao receber um pedido de transferência
executa-o no prazo máximo de 10 dias úteis após recepção de todos
os elementos necessários.

3 � Cada participante ou associada poderá ordenar até duas trans-
ferências por ano civil, entre fundos geridos pela Futuro. De tal trans-
ferência não poderão resultar encargos adicionais para os contribuin-
tes ou associadas.

4 � Se ocorrer uma transferência para um fundo gerido por outra
entidade gestora, ou caso a transferência exceda o limite anual con-
sagrado no anterior n.º 3, incidirá sobre o valor da transferência a
mesma taxa que seria cobrada em caso de reembolso, se outra não
estiver indicada no contrato de adesão.

5 � Quando, em entender da Futuro, tal transferência seja benéfi-
ca para as partes envolvidas, o depósito dos valores do Fundo poderá
ser transferido, total ou parcialmente, para outra instituição deposi-
tária.

6 � Em casos devidamente fundamentados, pode a Futuro solici-
tar ao Instituto de Seguros de Portugal a possibilidade de, durante
determinado período, suspender os pedidos de transferência formula-
dos pelos participantes.

7 � Nos casos em que se verifique o previsto no artigo 8.º, n.º 1,
alínea f), não haverá lugar à cobrança, pela entidade gestora, de quais-
quer encargos.

ARTIGO 13.º

Extinção do Fundo

1 � A entidade gestora poderá decidir sobre a extinção do Fundo
quando este realizar o seu objectivo ou no caso da sua realização se
tornar impossível. Neste caso, a entidade gestora deverá obter o acordo
prévio do Instituto de Seguros de Portugal e a extinção do Fundo é
efectuada mediante um contrato de extinção que deve ser publica-
do no Diário da República.

2 � A liquidação será efectuada através da transferência para ou-
tro fundo de pensões.

3 � Em caso algum os participantes, contribuintes ou associadas
poderão exigir a liquidação ou partilha do Fundo.

ARTIGO 14.º

Decisão de extinção do Fundo

A decisão de extinção do Fundo será publicada com a antecedência
mínima de um mês sob a data prevista para a sua extinção no Bole-
tim de Cotações Euronext � Lisboa e em dois jornais de grande cir-
culação, um em Lisboa e outro no Porto.

ARTIGO 15.º

Suspensão da emissão e reembolso

A Futuro poderá suspender a aceitação de novas propostas ou pe-
didos de reembolsos, ou restringir a aceitação dos que lhe forem apre-
sentados, sempre que o interesse dos participantes ou associadas o
aconselhe.

ARTIGO 16.º

Informação e publicação de contas

1 � A Futuro publicará, mensalmente, no Boletim de Cotações
Euronext � Lisboa a composição discriminada dos activos que inte-
gram o Fundo e o número de unidades de participação em circulação.

2 � O valor das unidades de participação é calculado diariamente.

ARTIGO 17.º

Conflitos

Os diferendos surgidos entre as partes titulares das relações jurídi-
cas emergentes do presente regulamento, quer de natureza contenciosa

em sentido estrito quer de qualquer outra natureza, designadamente os
relacionados com a interpretação, integração e execução das respec-
tivas disposições, incluindo a sua actualização ou revisão, serão di-
rimidos por recurso à arbitragem, de acordo com a convenção seguinte:

a) O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, sendo no-
meado um por cada uma das partes e competindo aos dois árbitros
designarem, por acordo, um terceiro que presidirá. Caso não seja al-
cançado acordo quanto à designação do presidente, será o mesmo es-
colhido pelo presidente do Tribunal da Relação;

b) É da competência dos árbitros a definição das regras do proces-
so arbitral e a designação do lugar de funcionamento do tribunal, ten-
do em consideração o valor e a complexidade das causas que lhe se-
jam submetidas;

c) São aplicáveis à presente convenção de arbitragem as disposi-
ções supletivas da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

24 de Abril de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000142114

FUNDO DE PENSÕES ABERTO VIVA

Regulamento de gestão

ARTIGO 1.º

Definição e identificação

1 � O Fundo de Pensões Aberto Viva, adiante designado apenas
por Fundo, é um património exclusivamente afecto à realização de
um ou mais planos de pensões, que se constitui por tempo
indeterminado.

2 � Chama-se participante a pessoa singular em função de cujas
circunstâncias pessoais e profissionais se definem os direitos consig-
nados nos planos de pensões e independentemente de contribuírem
ou não para a formação do património do Fundo.

3 � Chama-se contribuinte a pessoa singular que adquire unidades
de participação ou a entidade patronal que as adquire a favor e em
nome dos seus trabalhadores.

4 � Chamam-se beneficiários as pessoas singulares com direito às
prestações pecuniárias estabelecidas no(s) plano(s) de pensões, sejam
ou não participantes.

5 � Chamam-se associadas as pessoas colectivas que contribuem
para o Fundo e cujos planos de pensões são realizados ou
complementados por este, através da compra de unidades de partici-
pação.

6 � Considera-se adesão individual ao Fundo a subscrição de uni-
dades de participação deste por pessoas singulares ou por uma entida-
de patronal a favor e em nome dos seus trabalhadores.

7 � Considera-se adesão colectiva ao Fundo a subscrição de unida-
des de participação pelas associadas que pretendem aderir a este.

8 � A entidade gestora do Fundo é a Futuro � Sociedade Gestora
de Fundos de Pensões, S. A. (adiante designada por Futuro), com sede
na Rua do General Firmino Miguel, 5, 9.º, B, em Lisboa, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 68098,
com o capital social de € 4 278 000, pessoa colectiva n.º 501965963,
a quem cabem todas as funções de administração, gestão e represen-
tação por conta e em nome dos participantes e associadas.

9 � O património do Fundo é autónomo, não respondendo pelas
dívidas dos participantes, contribuintes, associadas ou entidade gestora.

10 � O objectivo do Fundo é conceder pensões, a título de refor-
ma antecipada, reforma por velhice, invalidez ou sobrevivência. Po-
derá ainda conceder reembolsos antecipados nos termos deste regula-
mento nos casos de adesão individual e ainda nos casos de adesão
colectiva, na parte que se refere às contribuições próprias dos parti-
cipantes.

11 � O Fundo de Pensões Viva foi constituído em 13 de Abril de
1992.

ARTIGO 2.º

Depositário

1 � As funções de depositário serão exercidas, de acordo com a
lei, pela Caixa Económica Montepio Geral, com sede na Rua do Ouro,
219 a 241, em Lisboa, o qual será remunerado com o valor máximo
anual de 0,10 %.

2 � A Futuro poderá, nos termos da lei, proceder à transferência
de uma parte ou de todos os valores do Fundo para outro depositário.

ARTIGO 3.º

Unidades de participação

1 � O valor de subscrição, na data de instituição do Fundo, de cada
unidade inteira de participação foi de € 4,99.
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2 � A subscrição de unidades de participação do Fundo (unidades
de participação) não dá lugar à emissão de títulos representativos,
operando-se, em sua substituição, um registo informático de unidades
desmaterializadas.

3 � O registo informático de unidades desmaterializadas incluirá a
abertura de uma conta,  relativa à posição de cada participante ou
associada  (no caso de adesão colectiva) devidamente identificados,
da qual constará o número total de unidades de participação detidas,
os montantes e os valores das unidades de participação subscritas e a
identificação dos participantes ou associadas.

4 � Com a primeira aquisição de unidades de participação, será
emitido um contrato de adesão representativo das unidades de parti-
cipação subscritas.

5 � Sempre que se verifiquem novas aquisições de unidades de
participação será emitido um recibo comprovativo dos montantes
recebidos pelo Fundo e do número de unidades de participação adqui-
ridas e no qual constará o número do contrato de adesão, definido
este nos termos do artigo 5.º do presente regulamento.

6 � O valor das unidades de participação é o quociente do valor
patrimonial líquido (valor dos activos financeiros, valorizados de acor-
do com as normas legais, acrescido de todos os créditos perante o
Fundo e deduzido dos seus débitos) pelo número de unidades de parti-
cipação em circulação.

7 � Em caso de adesão individual, a titularidade das unidades de
participação cabe aos participantes.

8 � Em caso de adesão colectiva a titularidade das unidades de
participação cabe à associada, a menos que o plano de pensões finan-
ciado por estas determine o contrário, nos termos da segunda  parte
do n.º 2.1 do artigo 6.º

9 � Será estabelecida uma relação cronológica de todas as opera-
ções realizadas relativamente a cada contrato de adesão colectiva a
este Fundo.

ARTIGO 4.º

Política de aplicação

1 � O património do Fundo de Pensões só pode ser constituído
por valores mobiliários, participações em instituições de investimen-
to colectivo, instrumentos representativos de dívida de curto prazo,
depósitos bancários, outros activos de natureza monetária, terrenos e
edifícios inscritos no registo predial como integrantes do Fundo de
Pensões, e desde que não sejam de exploração industrial ou que não
tenham uma vocação de tal forma específica que torne difícil a sua
venda pelo Fundo, bem como por créditos decorrentes de emprésti-
mos hipotecários sobre terrenos e edifícios nas mesmas condições.

2 � Os terrenos e edifícios previstos no número anterior podem
figurar em regime de compropriedade desde que o(s) outro(s)
comproprietário(s) confira(m) procuração irrevogável autorizando a
entidade gestora, na qualidade de administradora do Fundo, a gerir e
dispor do terreno e edifício como bem entenda, incluindo a respecti-
va alienação e designadamente em sequência de instruções concretas
do Instituto de Seguros de Portugal.

3 � Podem ser utilizados instrumentos financeiros derivados e
operações de reporte e de empréstimo de valores, nas condições e
limites definidos por norma do Instituto de Seguros de Portugal.

4 � As regras de administração do Fundo são as legalmente exigíveis
a um gestor diligente, nomeadamente as que se referem a segurança,
rendibilidade, diversificação e liquidez.

5 � A composição do património do Fundo obedece às seguintes
regras e limites:

Segmento
Limites

de exposição
(percentagem)

a) Acções cotadas e fundos de investimento mobi-
liário de acções (*) ............................................... 0-40

b) Terrenos e edifícios e fundos de investimento imo-
biliário .................................................................. 0-20

c) Obrigações, fundos de investimento mobiliário
de obrigações e liquidez ........................................ 0-100

d) Títulos de valores mobiliários não admitidos à ne-
gociação (**) ....................................................... 0-10

(*) Na rubrica «Acções» estão incluídas obrigações convertíveis ou que confi-
ram direito à subscrição de acções, ou ainda por quaisquer outros instrumentos
que confiram o direito à sua subscrição, ou que permitam uma exposição aos merca-
dos accionistas, designadamente warrants e participações em instituições de inves-
timento colectivo cuja política de investimento seja constituída maioritariamente
por acções.

(**) Títulos não admitidos à negociação numa bolsa de valores ou em
mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia, ou noutros da
OCDE com funcionamento regular, reconhecidos e abertos ao público.

Sem prejuízo do quadro anterior, o património do Fundo observa
os seguintes limites de diversificação e dispersão:

a) No seu conjunto, os valores mobiliários e o papel comercial
emitidos por uma mesma sociedade e os empréstimos concedidos a
essa mesma sociedade não podem representar mais de 10 %;

b) O limite fixado na alínea anterior é de 15 % relativamente ao
conjunto das sociedades que se encontrem entre si ou com a entidade
gestora em relação de domínio ou de grupo, incluindo neste limite os
depósitos em instituições de crédito em relação idêntica;

c) As aplicações em acções emitidas por uma só sociedade não
podem ultrapassar 10% do respectivo capital ou dos respectivos di-
reitos de voto;

d) As participações em instituições de investimento colectivo em
valores mobiliários que não respeitem a Directiva n.º 85/611/CEE,
sem prejuízo do disposto em (*) têm um limite máximo de 5 %;

e) Os créditos decorrentes de empréstimos hipotecários têm um
limite de 20 %;

f) Um máximo de 20 % pode ser representado por instrumentos
representativos de dívida de curto prazo, depósitos bancários e outros
instrumentos monetários.

6 � São fixados os limites geográficos seguintes relativos ao in-
vestimento:

Zona euro � 0 %-100 %;
Fora da zona euro � 0%-30 %.
7 � As aplicações em moeda diferentes do euro têm o limite má-

ximo de 10 %.
8 � A entidade gestora exerce sempre o direito de voto através da

comunicação escrita ou por representação, no interesse exclusivo do
Fundo de Pensões.

9 � Quando existir uma alteração à política de investimentos,
resultante de uma alteração ao regulamento de gestão, só entrará em
vigor 90 dias após a sua publicação num jornal de grande circulação.

ARTIGO 5.º

Participantes e associadas

1 � Adesão individual. � A qualidade de participante adquire-se
pela aceitação por parte da Futuro do contrato de adesão  assinado
pelo contribuinte, a qual pressupõe a aceitação por escrito do presen-
te regulamento. Cada participante poderá ter mais de um certificado.

2 � Adesão colectiva. � A qualidade de associada adquire-se
aquando da aceitação por parte da Futuro do contrato de adesão assi-
nado pela associada. Será celebrado um contrato de adesão ao Fundo
entre a associada e a Futuro do qual constarão este regulamento ou a
sua data de publicação no Diário da República, a definição do plano
de pensões a financiar e as informações estipuladas pelo normativo
em vigor.

3 � A assinatura da proposta de subscrição e de qualquer um dos
contratos de adesão mencionados nos números anteriores implica a
aceitação do presente regulamento e confere mandato à Futuro para
que realize todas as operações inerentes à gestão do Fundo.

4 � A subscrição (única ou periódica) de unidades de participação
depende da sua aceitação pela Futuro.

ARTIGO 6.º

Direitos dos participantes e dos associados

1 � Adesão individual. � Os participantes têm direito:
1.1 � À titularidade da quota-parte do património do Fundo cor-

respondente às suas unidades de participação;
1.2 � Ao reembolso das suas unidades de participação de acordo

com a lei, as normas em vigor e o contrato de adesão individual;
1.3 � À transferência das suas unidades de participação para outro

fundo, nos termos deste regulamento;
1.4 � À informação periódica e detalhada sobre a vida do Fundo,

nos termos da lei e normas em vigor.
2 � Adesão colectiva. � As associadas têm direito:
2.1 � À titularidade da quota-parte do património do Fundo cor-

respondente às unidades de participação detidas. Caso o(s) plano(s)
de pensões consagre direitos adquiridos, a associada cederá a sua
titularidade aos participantes que a eles tenham direito, na forma e
altura determinadas pelo(s) plano(s) de pensões.

2.2 � À transferência das suas unidades de participação para outro
Fundo, nos termos deste regulamento;

2.3 � À informação periódica e detalhada sobre a vida do Fundo,
nos termos da lei e normas em vigor.

ARTIGO 7.º

Aquisição de unidades de participação

1 � Adesão individual. � No momento da aquisição de unidades
de participação, deve ser fornecida à entidade gestora a identificação,
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o número de identificação fiscal (NIF) e a morada do contribuinte e
a identificação, o número de identificação fiscal (NIF) e a morada do
participante.

2 � Adesão colectiva. � No momento da primeira aquisição de
unidades de participação e sempre que se registarem alterações na
população de participantes, deverão ser fornecidas à Futuro as infor-
mações necessárias à subscrição das mesmas, nomeadamente as infor-
mações pertinentes para a celebração do contrato de adesão referido
no n.º 2 do artigo 5.º deste regulamento.

3 � As correcções aos dados fornecidos no momento da subscri-
ção só serão válidas a partir do momento da sua recepção na Futuro.

ARTIGO 8.º

Administração

1 � No exercício da sua função como entidade gestora, compete à
Futuro, nomeadamente:

a) Comprar, vender, subscrever, trocar ou receber quaisquer valo-
res mobiliários ou imobiliários, realizar aplicações no mercado mone-
tário, proceder a hipotecas ou outras aplicações, nos termos da lei,
das normas em vigor e deste regulamento, e exercer todos os direitos
relacionados com o Fundo;

b) Controlar a emissão e o reembolso das unidades de participação;
c) Proceder à celebração, em nome e por conta do participante,

dos contratos de seguro de rendas, sempre que a lei ou as normas em
vigor o obriguem ou que o participante deseje esta modalidade de
reembolso;

d) Decidir tudo o que respeita à gestão dos valores do Fundo, no-
meadamente à determinação dos preços;

e) Requerer ao Instituto de Seguros de Portugal autorização para
alterar o presente regulamento de gestão sempre que for necessário,
de acordo com as normas em vigor ou o interesse dos participantes;

f) Notificar individualmente o participante sempre que se verifique
uma alteração substancial da política de investimentos do Fundo e,
bem assim, do seu perfil de risco.

2 � Como remuneração dos seus serviços de gestão e de controlo
do Fundo, a Futuro receberá uma taxa, com o valor máximo
anualizado de 2,5 % sobre o valor do património do Fundo. Nesta
comissão já se encontra incluída a comissão a pagar à entidade depo-
sitária.

3 � A Futuro poderá, nos termos da lei, proceder à transferência
da gestão do Fundo para outra entidade gestora.

4 � A entidade gestora, sem prejuízo da manutenção da sua res-
ponsabilidade para com o Fundo de Pensões, participantes e bene-
ficiários, pode mandatar a gestão de parte ou da totalidade dos acti-
vos do Fundo de Pensões a instituições de crédito e a empresas de
investimento legalmente autorizadas a gerir activos nos países mem-
bros da OCDE.

ARTIGO 9.º

Comissões

1 � A Futuro cobrará ao participante ou associadas, conforme o
aplicável, as comissões, indicadas no contrato de adesão, que terão o
valor máximo de 2 % cada, sem prejuízo do indicado no n.º 2:

a) Comissão de emissão, que incide sobre o valor de cada entrega;
b) Comissão de reembolso, que incide sobre o valor a reembolsar.
2 � A comissão de emissão, para subscrições efectuadas com car-

tão de crédito, terá um valor máximo de 5 %.
3 � a) Ao valor de cada entrega será deduzida a comissão de emis-

são, nos termos dos números anteriores, sendo o montante resultante
convertido em unidades de participação do Fundo.

b) Ao valor a reembolsar será deduzida a comissão de reembolso,
nos termos do n.º 1.

4 � Quando existir um aumento das comissões a pagar pelos par-
ticipantes, ou pelo Fundo, resultante de uma alteração ao regulamen-
to de gestão, só entrarão em vigor 90 dias após a sua publicação num
jornal de grande circulação.

ARTIGO 10.º

Rendimentos

Os rendimentos líquidos do Fundo serão objecto de capitalização.
O reinvestimento desses rendimentos reflectir-se-á no valor das uni-
dades de participação.

ARTIGO 11.º

Reembolsos

1 � Os participantes ou associadas apenas poderão exigir o reem-
bolso das unidades de participação nas condições previstas no contra-
to de adesão.

2 � Adesão individual. � Os participantes ou os beneficiários
poderão optar por qualquer das modalidades de pagamento de benefí-
cios legalmente autorizadas, a partir da data de reforma, de reforma
antecipada ou dos 55 anos de idade.

Poderá ainda o reembolso ser solicitado nos casos de invalidez,
desemprego de longa duração ou doença grave, entendidos estes con-
ceitos nos termos da lei em vigor.

Se a adesão individual resultar da transferência de uma adesão co-
lectiva, as condições de reembolso são as que constam no plano de
pensões definido no contrato dessa adesão colectiva.

2.1 � Por morte, aplicam-se as seguintes regras quanto ao reem-
bolso: quando o autor da sucessão tenha sido o participante, pode ser
exigido pelo cônjuge sobrevivo ou demais herdeiros legitimários o
reembolso da totalidade das unidades de participação em nome do
participante.

2.2 � O reembolso deve ser solicitado mediante o pré-aviso de
10 dias úteis, obrigando-se a Futuro a efectuar o seu pagamento du-
rante aquele período.

2.3 � Os participantes, ou os seus herdeiros, poderão optar por
qualquer das modalidades de reembolso legal e normativamente auto-
rizadas:

a) Recebimento da totalidade ou de parte do valor do plano de
poupança, de forma periódica ou não;

b) Pensão vitalícia mensal;
c) Qualquer conjugação das duas modalidades anteriores.
2.4 � O valor das unidades de participação será referido ao dia em

que o reembolso for processado pela Futuro.
3 � Adesão colectiva. � Quando se trate de adesão colectiva, o

pagamento dos benefícios será efectuado de acordo com o estabeleci-
do no plano de pensões. Se este for contributivo, as contribuições
efectuadas pelo participante poderão ser reembolsadas nos casos pre-
vistos no(s) plano(s) de pensões e ainda nos casos de desemprego de
longa duração, doença grave e invalidez, entendidos estes conceitos
de acordo com a lei em vigor.

ARTIGO 12.º

Transferência

1 � O participante, em caso de adesão individual, ou a associada,
em caso de adesão colectiva, poderá solicitar a transferência de uni-
dades de participação deste Fundo para outro fundo de pensões, inde-
pendentemente de ser ou não gerido pela Futuro. O pedido de trans-
ferência será formulado por escrito.

A transferência far-se-á directamente entre fundos e entre entida-
des gestoras, quando tal for aplicável, ao valor que cada unidade de
participação tiver à data da conversão.

2 � A entidade gestora ao receber um pedido de transferência
executa-o no prazo máximo de 10 dias úteis após recepção de todos
os elementos necessários.

3 � Cada participante ou associada poderá ordenar até duas trans-
ferências por ano civil, entre fundos geridos pela Futuro. De tal trans-
ferência não poderão resultar encargos adicionais para os contribuin-
tes ou associadas.

4 � Se o segundo fundo for gerido pela Futuro, a transferência far-
se-á sem encargos. Se, pelo contrário, o segundo fundo for gerido por
outra entidade gestora ou caso exceda o limite anual consagrado no
anterior n.º 3, incidirá sobre o valor da transferência a mesma taxa
que seria cobrada em caso de reembolso, se outra não estiver indicada
no contrato de adesão.

5 � Quando, em entender da Futuro, tal transferência seja benéfi-
ca para as partes envolvidas, o depósito dos valores do Fundo poderá
ser transferido, total ou parcialmente, para outra instituição deposi-
tária.

6 � Em casos devidamente fundamentados, pode a Futuro solici-
tar ao Instituto de Seguros de Portugal a possibilidade de, durante
determinado período, suspender os pedidos de transferência formula-
dos pelos participantes.

7 � Nos casos em que se verifique o previsto no artigo 8.º, n.º 1,
alínea f), não haverá lugar à cobrança, pela entidade gestora, de quais-
quer encargos.

ARTIGO 13.º

Extinção do Fundo

1 � A entidade gestora poderá decidir sobre a extinção do Fundo
quando este realizar o seu objectivo ou no caso da sua realização se
tornar impossível. Neste caso, a entidade gestora deverá obter o acordo
prévio do Instituto de Seguros de Portugal e a extinção do Fundo é
efectuada mediante um contrato de extinção que deve ser publicado
no Diário da República.

2 � A liquidação será efectuada através da transferência para ou-
tro fundo de pensões.
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3 � Em caso algum os participantes, contribuintes ou associadas
poderão exigir a liquidação ou partilha do Fundo.

ARTIGO 14.º

Decisão de extinção do Fundo

A decisão de extinção do Fundo será publicada com a antecedência
mínima de um mês sobre a data prevista para a sua extinção no Bo-
letim de Cotações Euronext � Lisboa  e em dois jornais de grande
circulação, um em Lisboa e outro no Porto.

ARTIGO 15.º

Suspensão da emissão e reembolso

A Futuro poderá suspender a aceitação de novas propostas ou pe-
didos de reembolsos, ou restringir a aceitação dos que lhe forem apre-
sentados, sempre que o interesse dos participantes ou associadas o
aconselhe.

ARTIGO 16.º

Informação e publicação de contas

1 � A Futuro publicará, mensalmente, no Boletim de Cotações
Euronext � Lisboa a composição discriminada dos activos que inte-
gram o Fundo e o número de unidades de participação em circulação.

2 � O valor das unidades de participação é calculado diariamente.

ARTIGO 17.º

Conflitos

Os diferendos surgidos entre as partes titulares das relações jurídi-
cas emergentes do presente regulamento, quer de natureza contenciosa
em sentido estrito quer de qualquer outra natureza, designadamente
relacionados com a interpretação, integração e execução das respec-
tivas disposições, incluindo a sua actualização ou revisão, serão di-
rimidos por recurso à arbitragem, de acordo com a convenção seguinte:

a) O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, sendo no-
meado um por cada uma das partes e competindo aos dois árbitros
designarem, por acordo, um terceiro, que presidirá. Caso não seja al-
cançado acordo quanto à designação do presidente, será o mesmo
escolhido pelo presidente do Tribunal da Relação;

b) É da competência dos árbitros a definição das regras do proces-
so arbitral e a designação do lugar de funcionamento do tribunal, ten-
do em consideração o valor e a complexidade das causas que lhe se-
jam submetidas;

c) São aplicáveis à presente convenção de arbitragem as disposi-
ções supletivas da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

27 de Abril de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000142112

FUNDO DE PENSÕES GRUPO BNP
PARIBAS PORTUGAL

(Anteriormente designado Fundo de Pensões BNP)

Alteração do contrato constitutivo

Entre os abaixo assinados, como primeiros contratantes, BNP
Paribas, S. A., pessoa colectiva n.º 980000416, com o capital soci-
al de € 1 790 347 678, com sede em França, boulevard des Italiens,
16, e sucursal em Portugal, em Lisboa, na Avenida de 5 de Outubro,
206, matriculada sob o n.º 61 639 na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, adiante designada apenas por BNP Paribas, ou
associado, BNP Paribas Lease Group, S. A., pessoa colectiva
n.º 980250390, com o capital social de  € 284 360 736, com sede
em França, rue Arago, 46-52, Puteaux, França, e sucursal em Por-
tugal, em Lisboa, na Rua de Filipe Folque, 40, 5.º, matriculada sob o
n.º 10 688 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, adi-
ante designada apenas por BNP Paribas Lease, ou associado, e BNP
Paribas Private Bank, S. A., pessoa colectiva n.º 980284120, com
o capital social de € 68 672 406, com sede em França, boulevard
Haussmann, 1, França, e sucursal em Portugal, em Lisboa, na Ave-
nida de 5 de Outubro, 206, 5.º, com inscrição na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, requerida sob as apresentações n.os 26
e 27, de 5 de Setembro de 2003, adiante designada apenas por BNP
Paribas Private, ou associado, e, como segunda contratante, BPI Pen-
sões � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A., pessoa co-
lectiva n.º 502010304, com o capital social de € 1 000 000 000,
com sede na Rua de Braamcamp, 11, 7.º, em Lisboa, matriculada
sob o n.º 68 748 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,

adiante designada apenas por BPI Pensões, ou entidade gestora; e
considerando que:

a) O Fundo de Pensões BNP Paribas foi constituído por escri-
tura pública celebrada em 18 de Dezembro de 1987 e altera-
do posteriormente pelos documentos particulares outorga-
dos em 31 de Dezembro de 1991 e em 30 de Dezembro de
1998;

b) Tendo sido criada a sucursal em Portugal do BNP Paribas
Lease Group, mediante registo comercial, efectuado em 4 de
Janeiro de 2002, cuja actividade se iniciou em 2 de Janeiro
de 2002, e considerando que o BNP Paribas Lease Group
subscreveu o ACTV do sector bancário;

c) Tendo sido criada a sucursal em Portugal do BNP Paribas
Private Bank, com inscrição na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa requerida em 5 de Setembro de 2003,
cuja actividade se iniciará em 1 de Novembro de 2003, e
considerando que o BNP Paribas Private Bank irá subscre-
ver o ACTV do sector bancário;

d) Na data da constituição do BNP Paribas Lease Group foram
transferidos trabalhadores do BNP Paribas para o BNP
Paribas Lease Group;

e) Na data da constituição do BNP Paribas Private Bank serão
transferidos trabalhadores do BNP Paribas para o BNP
Paribas Private Bank;

f) Os trabalhadores transferidos para o BNP Paribas Lease
Group, bem como os que irão ser transferidos para BNP
Paribas Private Bank, estão incluídos nas avaliações actuari-
as efectuadas, estando desta forma o valor das responsabili-
dades afectas a estes trabalhadores financiadas no Fundo de
Pensões BNP;

é acordado proceder à alteração do nome do Fundo de Pensões BNP
para Fundo de Pensões Grupo BNP Paribas Portugal, bem como à
alteração do contrato constitutivo do Fundo de Pensões Grupo BNP
Paribas Portugal, adiante apenas designado por Fundo, substituindo
integralmente o contrato inicial e posteriores alterações, o qual se
regerá nos termos das cláusulas seguintes que reciprocamente aceitam
e mutuamente se obrigam a cumprir:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

CLÁUSULA 1.A

Definições

Para efeitos do presente contrato entende-se por:
«Fundo de pensões» o património exclusivamente afecto à reali-

zação do plano de pensões dos associados;
«Associados» as entidades que, tendo subscrito o presente contra-

to, contribuem para o Fundo e cujo plano de pensões é realizado ou
complementado por este;

«Participantes» as pessoas singulares em função de cujas circuns-
tâncias pessoais e profissionais se definem os direitos consignados no
plano de pensões, independentemente de contribuírem ou não para o
património do Fundo;

«Beneficiários» as pessoas singulares com direito às prestações
pecuniárias estabelecidas no plano de pensões, sejam ou não partici-
pantes;

«Entidade gestora» a entidade a quem compete a prática de todos
os actos e operações necessários ou convenientes à boa administra-
ção e gestão do Fundo;

«Plano de pensões» o programa que, no contrato constitutivo do
Fundo, define as condições em que se constitui o direito ao recebi-
mento de uma pensão a título de reforma por invalidez presumível
ou invalidez e sobrevivência.

CLÁUSULA 2.A

Denominação do Fundo

O fundo de pensões regulado pelo presente contrato e constituído
em 18 de Dezembro de 1987, denomina-se Fundo de Pensões Grupo
BNP Paribas Portugal e terá duração indeterminada.

CLÁUSULA 3.A

Identificação dos associados

Os associados são o BNP Paribas, S. A., o BNP Paribas Lease Group,
S. A., e o BNP Paribas Private Bank, S. A., acima identificados.
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CLÁUSULA 4.A

Participantes e beneficiários

1 � São participantes do Fundo todos os trabalhadores do quadro
de pessoal efectivo dos associados aos quais sejam aplicadas as nor-
mas do ACTV constitutivas de direitos a pensões de invalidez ou
invalidez presumível.

2 � São participantes todos os ex-trabalhadores dos associados com
direito a benefícios ao abrigo do disposto nas cláusulas 137.ª-A e 140.ª
do ACTV, cuja responsabilidade com pensões permanece a cargo dos
associados.

3 � São beneficiários do Fundo todos os participantes, bem como
os familiares dos trabalhadores, com direito ao recebimento de uma
pensão ao abrigo do plano de pensões, definido no capítulo II.

4 � São também beneficiários do Fundo todos os reformados e
pensionistas que se encontram a receber uma pensão por este Fundo
nesta data.

CAPÍTULO II

Plano de pensões

CLÁUSULA 5.A

Objecto do Fundo

Constitui objecto do Fundo ser o suporte financeiro:
a) Das prestações de reforma por invalidez presumível ou invalidez

ou por sobrevivência de acordo com o Plano de Pensões definido na
cláusula seguinte;

b) Dos encargos suportados pelos associados com o Serviço de
Assistência Médico-Social � SAMS, relativamente às prestações
indicadas na alínea anterior, de acordo com o estipulado na alínea a)
do n.º 4 da cláusula 144.ª do ACTV do sector bancário.

CLÁUSULA 6.A

Plano de pensões

1 � O plano de pensões em vigor nos associados resulta da aplica-
ção das actuais cláusulas constantes da secção I do capítulo XI, «Bene-
fícios sociais», com exclusão da actual alínea a) do n.º 1 da cláusula
142.ª, «Falecimento», do ACTV. Aplicam-se ainda as actuais cláusu-
las 17.ª, «Determinação de antiguidade», e 105.ª, «Diuturnidades», e
a redacção em vigor em cada momento dos actuais anexos II, V e
VI do mesmo ACTV.

2 � O plano não prevê a concessão de empréstimos aos partici-
pantes.

CLÁUSULA 7.A

Financiamento do plano de pensões

1 � O financiamento do plano de pensões ficará a cargo dos As-
sociados, de acordo com o plano técnico actuarial, e a cargo dos
participantes nas condições previstas no n.º 1 da cláusula 137.ª-A do
ACTV.

2 � Haverá lugar à entrega de contribuições extraordinárias sem-
pre que algum ex-participante venha solicitar uma pensão a um dos
associados pelo tempo de serviço prestado nessa instituição e desde
que essa responsabilidade não esteja já previamente financiada.

CAPÍTULO III

Transferência de trabalhadores

CLÁUSULA 8.A

Transferência de participantes

1 � Em caso de transferência de participantes entre quaisquer
Associados, estes deverão comunicar formalmente à Entidade
Gestora a identidade dos participantes transferidos, para se proce-
der também à transferência da quota parte do Fundo que lhes está
associada.

2 � O valor associado a cada participante será o valor actual das
responsabilidades por serviços passados financiado, tendo por base a
avaliação actuarial efectuada na data da transferência dessa impor-
tância. Este montante será transferido para a quota-parte do Fundo
afecto ao respectivo associado em unidades de participação, no má-
ximo 30 dias após a data da comunicação referida no número ante-
rior.

CAPÍTULO IV

Administração

CLÁUSULA 9.A

Património do Fundo

1 � Constituiu valor patrimonial inicial do Fundo a quantia de
€ 19 951,92, realizada, em dinheiro, pelo associado BNP Paribas na
data da constituição do Fundo.

2 � Sem prejuízo do estabelecido na cláusula 8.ª, o valor do Fundo
é repartido, na presente data, entre os associados, ficando atribuída a
cada um deles a quota parte definida no n.º 4 desta cláusula, a qual
resultou do cálculo do valor das respectivas responsabilidades com
serviços passados efectivado nos termos do número seguinte.

3 � O valor das responsabilidades com serviços passados de cada
associado foi determinado de acordo com os resultados da avaliação
actuarial especialmente efectuada, com referência a 31 de Dezembro
de 2003, tendo por base a informação sobre a população no activo,
reformados e pensionistas disponibilizada pelo BNP Paribas.

4 � A divisão do valor do Fundo pelos associados far-se-á propor-
cionalmente ao valor das responsabilidades por serviços passados afec-
tas a cada associado. Desta forma o valor do Fundo será repartido da
seguinte forma:

BNP Paribas, S. A. � 83,8 %
BNP Paribas Lease Group, S. A. � 2,2 %
BNP Paribas Private Bank, S. A. � 14 %

CLÁUSULA 10.A

Administração do Fundo

A administração do Fundo reger-se-á pelo respectivo contrato de
gestão, celebrado, nos termos da legislação em vigor, entre os associ-
ados e a entidade gestora.

CLÁUSULA 11.A

Representação dos associados

Os associados serão representados pelo respectivo órgão de gestão
competente ou por quem este indicar no uso de poderes delegados.

CLÁUSULA 12.A

Mudança da entidade gestora e do banco depositário

1 � Uma vez denunciado o contrato de gestão, os associados trans-
ferirão a administração do Fundo para outra entidade gestora, nos
termos previstos no respectivo contrato e mediante prévia autoriza-
ção do Instituto de Seguros de Portugal.

2 � A entidade gestora poderá, com o prévio acordo dos associa-
dos, transferir o depósito dos valores e outros documentos do Fundo
para outra instituição depositária.

CAPÍTULO V

Liquidação do Fundo

CLÁUSULA 13.A

Extinção do Fundo ou de um associado

1 � A extinção do Fundo e, consequentemente, a extinção do
presente contrato terá lugar nos casos e nos termos previstos na lei
e, nomeadamente:

a) Quando deixarem de existir participantes e beneficiários;
b) Quando, por qualquer outra causa, se esgotar o objecto;
c) Quando se verifique uma situação de falta de pagamento de con-

tribuições ou de cumprimento do plano de financiamento que, à luz
do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de No-
vembro, constitua fundamento da extinção do Fundo;

d) Quando se verifique a extinção de todos os associados;
e) Noutras circunstâncias em que haja acordo das partes no sentido

da extinção do presente contrato.
2 � No caso de extinção de um dos associados, a quota-parte afecta

ao associado será utilizada conforme o estipulado na cláusula 14.ª
3 � A extinção do Fundo ou de uma quota-parte afecta a um as-

sociado deste deverá ser objecto de um acordo escrito entre os asso-
ciados, ou associado, e a BPI Pensões, no qual, para além de se reco-
nhecer a existência do fundamento da extinção, as partes regularão a
liquidação do património do Fundo ou da quota-parte deste.
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4 � As partes deverão dar conhecimento prévio do projecto de
acordo de extinção ao Instituto de Seguros de Portugal, para a obten-
ção da sua autorização.

5 � Nos casos previstos nas alíneas a) a d) do n.º 1, se, após ter
desenvolvido esforços nesse sentido, não tiver sido possível obter o
acordo dos associados para a extinção do Fundo ou de uma quota-
parte afecta a um associado, a BPI Pensões poderá, mediante autori-
zação prévia do Instituto de Seguros de Portugal, resolvê-lo unilate-
ralmente, regulando, nesse acto de resolução, a liquidação do
património correspondente ao Fundo ou à sua quota-parte.

CLÁUSULA 14.A

Normas de liquidação do Fundo

Em caso de dissolução do Fundo, ou de uma quota-parte afecta a
um associado, por qualquer das formas previstas na cláusula anterior,
o património líquido do Fundo ou da quota-parte em questão, conso-
ante o caso, será liquidado observando-se o disposto no artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de Novembro.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

CLÁUSULA 15.A

Aplicação no tempo

1 � A entrada do associado BNP Paribas Lease no Fundo de Pen-
sões reporta-se a 1 de Janeiro de 2002.

2 � A entrada do associado BNP Paribas Private no Fundo de
Pensões reporta-se a 1 de Novembro de 2003.

CLÁUSULA 16.A

Alterações ao contrato

Quaisquer alterações ao presente contrato dependem de autoriza-
ção prévia do Instituto de Seguros de Portugal.

CLÁUSULA 17.A

Arbitragem

1 � Os diferendos que eventualmente venham a suscitar-se entre
as partes contratantes relativamente à interpretação, aplicação ou
integração das disposições do presente contrato, incluindo a sua
actualização ou revisão, serão obrigatoriamente dirimidos por recurso
à arbitragem.

2 � O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, dois dos
quais nomeados um por cada uma das partes e o terceiro, que presidi-
rá, nomeado pelos primeiros.

3 � Na falta de acordo, o presidente será designado pelo Tribunal
da Relação de Lisboa.

4 � O tribunal arbitral decidirá segundo a equidade e sem recurso.
5 � O tribunal arbitral funcionará na comarca de Lisboa, compe-

tindo aos árbitros definir as regras do respectivo processo.
6 � No omisso aplicar-se-á a lei da arbitragem em vigor ao tempo

em que o tribunal arbitral for constituído.

10 de Maio de 2004. � Pela BPI Pensões, S. A.: (Assinaturas ile-
gíveis.) 3000141725
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4. Empresas � Registo comercial
COIMBRA
ARGANIL

CHALET CAR � REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Relvinha, lote 2, Sarzedo, Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 643/
040412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040412.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que por escritura pública, outorgada em 12 de
Abril de 2004, exarada a fls. 36, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 273-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Coimbra, procederam ao contrato da sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelas cláusulas constantes a seguir:

Contrato de sociedade

No dia 12 de Abril de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Nuno Manuel de Sá Carneiro Borges Matias.
2.º António Fernando Soares dos Santos.
Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem

entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHALET CAR � Reparação e
Manutenção de Automóveis, L.da e tem a sua sede na Zona Industrial
da Relvinha, lote 2, freguesia de Sarzedo, concelho de Arganil.

2 � 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 em reparação e manutenção de
veículos automóveis, nomeadamente pintura, electricidade e mecâni-
ca auto; preparação de veículos para competição e assistência em
provas; comércio de veículos automóveis, peças, acessórios, combus-
tíveis e lubrificantes; posto de abastecimentos de combustíveis líqui-
dos e gasoso, nomeadamente gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2750 euros pertencente ao sócio Nuno
Manuel Sá Carneiro Borges Matias; e uma de 2250 euros pertencente
ao sócio António Fernando Soares dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando para os
actos de mero expediente 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 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 percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes ao 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.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida está conforme.

20 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Afonso Gomes
Ferreira Viegas. 2001497059

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

HAUS � HABITAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 471; identificação de pessoa colectiva n.º 501336079; nú-
mero e data da inscrição: 27/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003662170

FERREIRA, LANÇA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 076; identificação de pessoa colectiva n.º 500643881; nú-
mero e data da inscrição: 9/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057665
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J. J. FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 732; identificação de pessoa colectiva n.º 501599746; nú-
mero e data da inscrição: 9/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057673

ICR � INFORMÁTICA, CONTABILIDADE
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 467; identificação de pessoa colectiva n.º 501808078; nú-
mero e data da inscrição: 28/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000245650

INTERLIS � IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 053; identificação de pessoa colectiva n.º 501853324; nú-
mero e data da inscrição: 13/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003506365

LAGOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 626; identificação de pessoa colectiva n.º 500162760; nú-
mero e data da inscrição: 16/030702.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005338079

JESUS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 777; identificação de pessoa colectiva n.º 500148686; nú-
mero e data da inscrição: 11/030701.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005338060

LABAMARO � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
DO ALTO DE SANTO AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 313; identificação de pessoa colectiva n.º 500980640; número
e data da inscrição: 9/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003639233

JÚLIO FERNANDES CARTUXO � LABORATÓRIO
DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 404; identificação de pessoa colectiva n.º 500962979; número
e data da inscrição: 12/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003216871

LOBOSMAR � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 997; identificação de pessoa colectiva n.º 502237813; número
e data da inscrição: 7/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057975

GARCIA TEIXEIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2346; identificação de pessoa colectiva n.º 501315900; núme-
ro e data da inscrição: 38/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003396080

FILIPE COSTA, DESIGNER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2936; identificação de pessoa colectiva n.º 501331514; núme-
ro e data da inscrição: 13/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003216111

JADE � LIVRARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3403; identificação de pessoa colectiva n.º 502848120; núme-
ro e data da inscrição: 5/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002114153
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FERNANDO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3872; identificação de pessoa colectiva n.º 502970863; núme-
ro e data da inscrição: 8/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001092881

FIGUEIRAS & FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4732; identificação de pessoa colectiva n.º 503190128; núme-
ro e data da inscrição: 8/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057983

LOGOTEXTO � LETRAS POR COMPUTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5985; identificação de pessoa colectiva n.º 502716991; núme-
ro e data da inscrição: 13/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002114285

JHA � CONSULTADORIA, ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6260; identificação de pessoa colectiva n.º 503621994; núme-
ro e data da inscrição: 6/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003506993

FRANCOSMET � SOCIEDADE FRANCESA
DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7520; identificação de pessoa colectiva n.º 504001930; núme-
ro e data da inscrição: 8/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002712590

NITROGENIUM, DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8176; identificação de pessoa colectiva n.º 504093312; núme-
ro e data da inscrição: 6/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003506985

FRISANTOS, COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 757/860821; identificação de pessoa colectiva
n.º 501703373; número e data da inscrição: 8/20030618.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256446

JOPINTO � TINTAS, VERNIZES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 371/800515; identificação de pessoa colectiva n.º 500990859;
número e data da inscrição: 13/20030623.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256447

GRUMETE DO RESTELO � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3821/930319; identificação de pessoa colectiva n.º 502958740;
número e data da inscrição: 8/20030620.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256448

FLORIO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5293/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503347205;
número e data da inscrição: 10/20030623.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256449

IMORES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5631/950622; identificação de pessoa colectiva n.º 503452114;
número e data da inscrição: 15/20030620.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256450



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 1 de Junho de 200412 184

G. T. I. � GABINETE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 726/781010; identificação de pessoa colectiva
n.º 500779651; número e data da inscrição: 27/20030731.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256452

KEEPERS OF LIGHT � IMAGEM DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9166/990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504578235;
número e data da inscrição: 7/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256453

GASTROLÁBIO � CHARCUTARIA E GARRAFEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7120/970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503876543;
número e data da inscrição: 8/20030620.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256454 

FEDORA � BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2118/901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502443758;
número e data da inscrição: 8/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256455

LUÍS & ZENÓGLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2562/910402; identificação de pessoa colectiva n.º 502585307;
número e data da inscrição: 8/20030730.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256456

J. J. ESTEVES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 572/700910; identificação de pessoa colectiva
n.º 500556237; número e data da inscrição: 10/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256457

FIVE Q � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9079/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504616803;
número e data da inscrição: 6/20030623.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256458

LETRAS E NÚMEROS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 707/001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505232502;
número e data da inscrição: 4/20030623.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256459

JOAQUIM VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 896/010115; identificação de pessoa colectiva n.º 500775150;
número e data da inscrição: 8/20030623.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256460

GEROFAR TRADING � COMÉRCIO
DE FARMO-COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9724; identificação de pessoa colectiva n.º 504688251; núme-
ro e data da inscrição: 5/030630.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057720

FLASH MILÃO � ARTIGOS ITALIANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8630; identificação de pessoa colectiva n.º 504238132; núme-
ro e data da inscrição: 13/030701.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057703
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LINA & BARATA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8016; identificação de pessoa colectiva n.º 502093110; núme-
ro e data da inscrição: 10/030702.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002369178

FERNANDO & MARTA � PERFUMARIA E DROGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7410; identificação de pessoa colectiva n.º 503970000; núme-
ro e data da inscrição: 8/030702.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002369151

NUALTEC � ENGENHARIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7397; identificação de pessoa colectiva n.º 503966398; núme-
ro e data da inscrição: 6/030701.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057690

GABINETE TÉCNICO ECHEVÉRRIA PORTUGAL
COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6840; identificação de pessoa colectiva n.º 503794252; núme-
ro e data da inscrição: 7/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002413576

FERRAGENS 2008 � FERRAMENTAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6603; identificação de pessoa colectiva n.º 503732850; núme-
ro e data da inscrição: 7/030729.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005057681

INTERMÓDULO � EQUIPAMENTO E DESIGN
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8165/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504093037;
número e data da inscrição: 9/20030722.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005402206

FIDJI � CAFETARIA E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 383; identificação de pessoa colectiva n.º 505064944; nú-
mero e data da inscrição: 4/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002061394

LOURENÇO, FERRÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 747; identificação de pessoa colectiva n.º 500169047; nú-
mero e data da inscrição: 6/030702.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000256441

GERMANO COSTA & GERMANO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 983; identificação de pessoa colectiva n.º 504612875; nú-
mero e data da inscrição: 8/021119.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000256442

FERREIRA & PAREDES, SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 685; identificação de pessoa colectiva n.º 505139014; nú-
mero e data da inscrição: 3/030702.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000256443

GREAT DEAL � CONSULTORIA DE MARTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 303; identificação de pessoa colectiva n.º 506133638; nú-
mero e data da inscrição: 2/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000256444



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 1 de Junho de 200412 186

J. SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 569; identificação de pessoa colectiva n.º 500146918; nú-
mero e data da inscrição: 9/030627.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000256445

LOURENÇO E VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 378/860701; identificação de pessoa colectiva
n.º 501691235; número e data da inscrição: 9/20030618.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2001092822

LUÍS PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2632/911120; identificação de pessoa colectiva n.º 502652667;
número e data da inscrição: 9/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005634840

HIDROELÉCTRICA DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1874/910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502526122;
número e data da inscrição: 14/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2001144784

FINANCERTUS � CONSULTADORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1398/900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502373610;
número e data da inscrição: 14/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005634824

HIRAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1390/900427; identificação de pessoa colectiva n.º 502350490;
número e data da inscrição: 4/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005634808

HOSIPLANTE � PROJECTO, EXECUÇÃO
E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6306/960508; identificação de pessoa colectiva n.º 503643491;
número e data da inscrição: 9/20030731.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005634670

J. M. HUBER (PORTUGAL) � PRODUTOS MINERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6042/960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503574570;
número e data da inscrição: 17/20030730.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005960020

GALILEU RH � CONSULTORES DE RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4948/940812; identificação de pessoa colectiva n.º 503258075;
número e data da inscrição: 12/20030731.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005932221

GALILEU TEMPORÁRIO � EMPREGO DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4947/940812; identificação de pessoa colectiva n.º 503258148;
número e data da inscrição: 10/20030730.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005932892

LOJA DAS MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4195/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503055468;
número e data da inscrição: 10/20030731.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005634662
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JOSÉ SIMÕES NEVES � GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4307/931103; identificação de pessoa colectiva n.º 503086797;
número e data da inscrição: 8/20030730.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005932990

GALANTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3699/930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502925841;
número e data da inscrição: 8/20030729.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002370397

ILDEFONSO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2785/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502684828;
número e data da inscrição: 8/20030731.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005932248

LUÍS MARTINS � GRAFISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2635/910418; identificação de pessoa colectiva n.º 502585285;
número e data da inscrição: 8/20030729.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002448035

GEPRE � SOCIEDADE GESTORA DE PRÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1852/910121; identificação de pessoa colectiva n.º 502482192;
número e data da inscrição: 10/20030731.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005634654

GOMES, MARTINS & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1637/810109; identificação de pessoa colectiva n.º 501186687;
número e data da inscrição: 14/20030730.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2001179154

FARUNIFA � COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 730/820302; identificação de pessoa colectiva n.º 501266844;
número e data da inscrição: 8/20030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002523843

J. DE DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 767; identificação de pessoa colectiva n.º 500364630; nú-
mero e data da inscrição: 9/030626.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003201505

LISBOA � 3.A SECÇÃO

OPERLIS � GESTÃO E OPERAÇÃO PORTUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 138; identificação de pessoa colectiva n.º 502037032; nú-
mero e data da entrada: 1611/040430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005467359

UNICRE CARTÃO INTERNACIONAL DE CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 147; identificação de pessoa colectiva n.º 500292841; nú-
mero e data da entrada: 1621/040430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva Ri-
beiro. 2005450090

REUTERS PORTUGAL � AGÊNCIA NOTICIOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 317; identificação de pessoa colectiva n.º 500231486; nú-
mero e data da entrada: 1602/040430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005451487
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THYLMER FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 591; identificação de pessoa colectiva n.º 505045818; nú-
mero e data da entrada: 1598/040430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005451479

SOCIEDADE DE ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 210; identificação de pessoa colectiva n.º 500252580; nú-
mero e data da entrada: 1601/040430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005430730

VERDE LIMÃO � SNACK CAFETARIA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2477; identificação de pessoa colectiva n.º 501315985; núme-
ro e data da entrada: 1585/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005436470

VIÚVA CONTRERAS & FILHOS, SUCESSOR APOLINAR
CONTRERAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 902; identificação de pessoa colectiva n.º 500301077; nú-
mero e data da entrada: 1596/040430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005451460

SAGESTAMO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 964; identificação de pessoa colectiva n.º 504653687; nú-
mero e data da entrada: 1564/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005445592

3 PACK � MAQUINARIA PARA PRODUÇÃO
E EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8102; identificação de pessoa colectiva n.º 504042564; núme-
ro e data da entrada: 1581/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005451096

SODERGELO � EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 806/761122; identificação de pessoa colectiva n.º 500624992;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 23, 25 e 26/040309.

Certifico, que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de secretários, em 10 de Fevereiro de 2004.
Efectivo: Maria Leonor Guimarães Sarsfield da Costa Freitas Ferreira

Vicente, Rua de D. Pedro V, 132, Lisboa.
Suplente: Miguel Alexandre Dias Menezes da Silva, Rua de D. Pedro

V, 132, Lisboa.
Pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 24/040309 � Com relação à

sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato, quanto
aos artigos 7.º e 10.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será
exercida por quatro gerentes, vinculando-se a sociedade com a assina-
tura de dois desses gerentes.

§ único. A sociedade pode designar procuradores, ficando, igual-
mente vinculada pelas assinaturas de um gerente e de um mandatário
ou, ainda, de dois mandatários, tudo conforme os termos das respec-
tivas delegações ou dos respectivos mandatos, que deverão constar,
além do mais que for por lei exigido, de deliberação específica ou
genérica, consoante o caso, da maioria dos gerentes da sociedade.

ARTIGO 10.º

A aplicação dos resultados líquidos apurados em cada exercício será
sempre objecto de deliberação por parte da assembleia geral.

Foi registada a cessação das funções da gerência de Manuel dos San-
tos, por renúncia em 29 de Janeiro de 2004, e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 11 de Fevereiro de 2004.
Luís Rodrigo Pais Correia, Rua de D. Afonso Henriques, 978, Estoril;

António Ernesto Simões Correia, Rua de Ressano Garcia, 16, 1.º,
Lisboa; Carlos Alberto Araújo Prieto, Rua das Bungavílias, 47, Her-
dade da Aroeira, Charneca da Caparica; e Rui António Bispo Vieira,
Rua do General Manuel Diogo Neto, 151, 4.º esquerdo, Galiza, Estoril.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005430714

SONAGI � SOCIEDADE NACIONAL DE GESTÃO
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 834; identificação de pessoa colectiva n.º 500067724; número
e data da entrada: 1569/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004247274

VIEIRA & MACELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 371; identificação de pessoa colectiva n.º 500902577; nú-
mero e data da entrada: 1574/040429.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 1 de Junho de 2004 12 189

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006216953

SOPONATA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE NAVIOS TANQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 548; identificação de pessoa colectiva n.º 500273898; nú-
mero e data da entrada: 1555/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003 e
consolidadas.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001104944

RECOP � EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1230; identificação de pessoa colectiva n.º 502253584; núme-
ro e data da entrada: 1559/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006359711

SARA ANTUNES & MÁRIO FERREIRA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 649; identificação de pessoa colectiva n.º 505045486; nú-
mero e data da entrada: 1560/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006359720

TERINTRADE, SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
INTERNACIONAL DE BENS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 176; identificação de pessoa colectiva n.º 500677026; nú-
mero e data da entrada: 1556/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006387707

SOVICAR � INVESTIMENTOS AGRO-TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 486; identificação de pessoa colectiva n.º 500276420; nú-
mero e data da entrada: 1507/040428.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006476319

TRANSPORTES DIAS RIBEIRO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 798; identificação de pessoa colectiva n.º 500288496; nú-
mero e data da entrada: 1527/040428.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006237969

S. S. MÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 945; identificação de pessoa colectiva n.º 501955178; nú-
mero e data da entrada: 1544/040429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006343637

TRANSMINAS � OPERADOR PORTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2561; identificação de pessoa colectiva n.º 502581549; núme-
ro e data da entrada: 1479/040427.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006347179

RNE � REDE NACIONAL DE EXPRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 058; identificação de pessoa colectiva n.º 503508225; nú-
mero e data da entrada: 1504/040427.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006381571

REXVILA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, RESTAURAÇÃO E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 874; identificação de pessoa colectiva n.º 511219210; nú-
mero e data da entrada: 1489/040427.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006347187

UNIPOWER, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 204; identificação de pessoa colectiva n.º 505895641; nú-
mero e data da entrada: 1474/040427.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005445584

SOCIEDADE PERMUTADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 794; identificação de pessoa colectiva n.º 500267693; nú-
mero e data da entrada: 1456/040426.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006347888

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CHAPELARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6029; identificação de pessoa colectiva n.º 503445894; núme-
ro e data da entrada: 1459/040426.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001087586

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PARBANCA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8575; identificação de pessoa colectiva n.º 504622510; núme-
ro e data da entrada: 5179/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000256440

PARES � PERITAGENS E AUDITORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 395/020626; identificação de pessoa colectiva n.º 506017575;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/030905.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 9/030905 � Deslocação
da sede para a Rua do Borja, 57, 2.º cave, freguesia dos Prazeres,
Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005064904

CREATE BUSINESS, COMÉRCIO E GESTÃO
DE PEÇAS AUTO E ACESSÓRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 878/021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506367320;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
030904.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 9/030904 � Recondução
dos membros do conselho de administração, por deliberação de 3 de
Fevereiro de 2003, para o ano de 2003.

Carlos Filipe Alves do Nascimento, casado, Praceta de Ferreira de
Castro, lote 1-B, 2.º esquerdo, Areias de São João, Cascais � presi-
dente; José de Pinho Assis, casado, Rua Central de Tarei, Souto, San-
ta Maria da Feira; Joaquim Carlos Santos Prieto, casado, Rua do
Moinho de Vento, 4, 2.º esquerdo, Caldas da Rainha.

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005066397

PORTWAY � HANDLING DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9085/000515; identificação de pessoa colectiva n.º 504785753;
averbamentos n.os 3 e 4 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 31 e
32/021126 e 14 e 16/030902.

Certifico que o texto que se segue é transcrição dos averbamentos
de cessação de funções e inscrição.

2 � Averbamento n.º 3; apresentação n.º 31/021126 � Cessação
de funções do fiscal único efectivo, João Augusto & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, por ter renunciado em 15 de
Novembro de 2001.

6 � Apresentação n.º 32/021126 � Nomeação de um membro do
conselho fiscal, por deliberação de 20 de Dezembro de 2001, para o
quadriénio em curso de 2000/2003, Pedro Roque & Crisóstomo Real,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida do Visconde
Valmor, 69, 4.º, Lisboa.

2 � Averbamento n.º 4; apresentação n.º 14/030902 � Cessação
de funções da administradora Maria Aliete Barral Barrigana Ramos da
Costa, por ter renunciado em 31 de Maio de 2002.

4 � Averbamento n.º 2; apresentação n.º (of.) 16/030902 � Ces-
sação de funções do administrador Casimiro António Pires, por ter
renunciado em 4 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2001175353

PANIFIRST � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º 9883/
010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505172836; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/030623.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 58/030623 � Cessação
de funções do gerente Valter dos Santos Pires Ferreira, por ter renun-
ciado em 7 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088056

MOL � MÉDIA ONLINE E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º 10 070/
010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505207249; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/030929.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 42/030929 � Cessação
de funções do gerente, Fernando Carlos Cordeiro de Oliveira Paula
Vicente, por ter renunciado em 19 de Setembro de 2002.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005061930
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COOL-CAN � INICIATIVAS TURÍSTICAS E IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 065/030305; identificação de pessoa colectiva
n.º 506277674; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/030923.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 29/030923 � Cessação
de funções do gerente, José de Melo Pinto Basto, por ter renunciado
em 19 de Setembro de 2003.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088048

PAPELARIA FERNANDES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6848/090912; identificação de pessoa colectiva n.º 500211310;
inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 14/030919.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

39 � Apresentação n.º 14/030919 � Nomeação dos órgãos sociais
para o quadriénio de 2003/2006, por deliberação de 15 de Abril de 2003.

Conselho de administração: INAVESTE � Sociedade de Gestão de
Participações Sociais, S. A., que nomeou para exercer o cargo em nome
próprio Vasco Luís Schulthess de Quevedo Pessanha, Rua de São
Domingos à Lapa, 7, 1.º, Lisboa � presidente; Catarina Mira Ma-
chado Gorjão Formigo; António Manuel Formigal de Arriaga; Casimiro
Bento da Silva Santos, Rua A, lote 1, Alto das Vinhas, Sesimbra; Pedro
de Menezes de Almeida Pereira dos Santos, casado, Avenida de Antó-
nio Augusto Aguiar, 17, 5.º direito, Lisboa.

Conselho fiscal: Carlos Alberto Domingues Ferraz � presidente;
Dinis Pinto Vieira; Sousa Santos e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º esquerdo,
Lisboa; Belarmino Gonçalves Martins, viúvo, Casal da Carregueira,
lote 24, Belas, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088013

MARTA & BRUNO REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3982/941220; identificação de pessoa colectiva n.º 503317659;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/030929.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

11 � Apresentação n.º 6/030929 � Nomeação de gerentes, por
deliberação de 11 de Novembro de 2002: Bruno Alexandre Ferreira
Serra Rebelo, solteiro, maior, Rua de Fernando Lopes Graça, 14, 3.º
direito, Lisboa; Marta Maria Ferreira Serra Rebelo, casada, Rua de
Sarmento Beires, 33, 10.º direito, Lisboa.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005084190

MATOS GAMEIRO & CARLOS CRESPO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7082/980416; identificação de pessoa colectiva n.º 504123130;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 40/030919.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

2 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 40/030919 � Deslocação
de sede para Rua da Madalena, 139, 2.º, freguesia da Madalena, con-
celho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005035343

PREDIBUILDING � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7061/980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504123068;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/030911.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 30/030911 � Deslocação
de sede para Rua de Paulo da Gama, 16, freguesia de São Francisco
Xavier, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2002712964

QUARTZO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4017/950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503333417;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 32/030911.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

14 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 32/030911 �
Deslocação de sede para Rua de Paulo da Gama, 16, freguesia de São
Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2002712972

CINFORGES � INFORMÁTICA, CONTABILIDADE
E GESTÃO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3241/940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503130389;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/030911.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 2; apresentação n.º 31/030911 � Deslocação
de sede para Rua de Paulo da Gama, 16, freguesia de São Francisco
Xavier, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2002712956

CGN � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3787/940922; identificação de pessoa colectiva n.º 502275344;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/030903.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

2 � Apresentação n.º 24/030903 � Dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2003.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005066370

PUBLICAPA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5106/960314; identificação de pessoa colectiva n.º 501695214;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 16/030925.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

10 � Apresentação n.º 16/030925 � Dissolução e encerramento
da liquidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Julho de 2003.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005030163

PÚRPURA REAL � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6009/970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503835536;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 69/030924.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

4 � Apresentação n.º 69/030924 � Dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2003.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088021

COMAU, S. P. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3046/931108; identificação de pessoa colectiva n.º 980089514;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/030926.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

2 � Apresentação n.º 4/030926 � Encerramento da representa-
ção permanente.

Data: 27 de Junho de 2003.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005031275

PAU-BRASIL, SERVIÇOS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 986/020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505763613; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 33 e 34/030917.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções e inscrição.

1 � Averbamento n.º 2; apresentação n.º 33/030917 � Cessação
de funções do fiscal único efectivo, Natalino Marques Coiteiro, por
ter renunciado em 30 de Abril de 2003.

2 � Apresentação n.º 34/030917 � Nomeação do fiscal único
efectivo, por deliberação de 6 de Junho de 2003, para o quadriénio
em curso de 2001/2004, Botelho Roseiro & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Beloura Office Park, Edifício 4, escri-
tório 1.6, Sintra.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005045799

PROJECTO APROVADO � REPRESENTAÇÃO,
PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

TÊXTEIS, CALÇADO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 333/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505507331;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/030916.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 2; apresentação n.º 15/030916 � Deslocação
de sede para a Rua do Visconde da Santarém, 24, 3.º, freguesia de São
Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005068144

PIMELIN � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 661/030901; identificação de pessoa colectiva n.º 506054497;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030901.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Rui Fernando Malheiro Marques, titular do bilhete de identidade
n.º 6056278, de 4 de Fevereiro de 2000, dos Serviços de Identificação
Civil do Funchal, natural de Benfica, Lisboa, solteiro, maior, residente
na Avenida de Luís de Camões, 19, Funchal (São Pedro), Funchal.

2.ª Maria João Fernandes Pinto Mendes, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 7701275, de 20 de Outubro de 2000, dos Serviços de Iden-
tificação Civil do Funchal, natural de Angola, divorciada, residente
na Rua da Pereira, 2, Sé, Lamego.

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

Pacto social

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a firma
PIMELIN � Comércio de Vestuário e Lingerie, L.da

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto comércio de retalho de artigos de
vestuário, lingerie, marroquinaria, acessórios e calçado.

ARTIGO 3.º

Sede social

A sociedade tem a sede social na Avenida de Gomes Pereira, 105,
4.º C, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, podendo ser deslocada
dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe, por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de 4500 euros,
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pertencente ao sócio Rui Fernando Malheiro Marques e outra de va-
lor nominal de 500 euros pertencentes à sócia Jilok Trading e
Serviços, L.da

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, bem como a sua divisão para
esse fim, são livres e não necessitam do consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos, bem como a divisão
para esse fim, carecem do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Amortização da quota

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que se encontre pe-
nhorada, arrestada ou por qualquer outro modo sujeita a arrematação
ou adjudicação judicial e o valor da amortização será o que resultar
para a quota em balanço especialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 � A convocatória para as reuniões da assembleia geral será feita
por carta registada com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não imponha outro prazo ou diversas formalidades.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estranhos,
na assembleia geral, seja ordinária, extraordinária ou universal, ou em
deliberações por escrito, mantendo-se válido o mandato conferido para
o efeito enquanto não for revogado.

3 � As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por de-
liberações dos sócios.

ARTIGO 8.º

Distribuição dos lucros

1 � Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
decidida em assembleia geral anual dos sócios, a qual deliberará por
maioria simples dos votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo de
distribuição obrigatória.

2 � Nos termos aplicáveis do artigo 297.º do Código das Socieda-
des Comerciais, poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre
lucros no decurso do exercício.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade é confiada a um ou mais gerentes que
forem nomeados em assembleia geral. Fica desde já nomeado gerente
o sócio Rui Fernando Malheiro Marques.

2 � O exercício do cargo de gerente é dispensado de caução e com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A gerência dispõe dos mais amplos poderes de gestão social e
representará a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamente.

4 � A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de procurador ou procuradores no âmbito dos

poderes que lhes forem atribuídos.
5 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Dissolução

Dissolvida a sociedade por deliberação dos sócios ou por motivo
que implicitamente a determine, os haveres sociais, tanto no que res-
peita ao activo como as obrigações do passivo, serão adjudicadas aos
sócios na proporção das suas quotas.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005074861

M. M. H., CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 005/040128; identificação de pessoa colectiva
n.º 506842762; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.ª Carla Isabel Carvalho Henriques, contribuinte fiscal n.º 200852612,
natural da República Federal da Alemanha, solteira, maior, residente na
Avenida de François Mitterrand, 35, lote 471, 7.º esquerdo, em Lisboa,
portadora do bilhete de identidade n.º 11037088 emitido em 14 de Ja-
neiro de 2004 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Marcos Pereira de Moraes, contribuinte fiscal n.º 234083980,
natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, casado segundo declara,
com Sueli Borges de Moraes sob o regime da comunhão geral, resi-
dente habitualmente na Rua do Cabo Silveira, 4, freguesia do Ó, São
Paulo, Brasil e quando em Portugal, na Rua da Liberdade, prédio
Barrau, rés-do-chão direito, Bairro Santiago, Camarate, Loures, por-
tador do passaporte n.º CL054467 emitido em 15 de Setembro de
2000 pela Delegacia de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fron-
teiras de São Paulo, Brasil.

3.º Wilson Adelino Tavares Moreno, contribuinte fiscal
n.º 244617791, natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, solteiro, maior, residente na Avenida de João Paulo II, lote 538,
3.º C, em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 12862074 emitido
em 27 de Setembro de 2002 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. M. H., Cabeleireiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de François Mitterrand,
lote 33, 33-A, em Lisboa, freguesia de Marvila.

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 na prestação se serviços de cabe-
leireiro, manicura, pedicura e estética.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1700 euros cada uma e uma de cada sócio.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � 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, 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.

Está conforme o original.

1 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004336927

PENSÃO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 886; identificação de pessoa colectiva n.º 502220503; número
e data da entrada: 267/030120.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000255921
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MOLDURA CLÁSSICA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 581/030731; identificação de pessoa colectiva
n.º 506665321; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números
e datas das apresentações: 18/030827 e 44/040204.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 18/030827 � Cessação de
funções do gerente António Júlio Rodrigues de Oliveira Valente, por
ter renunciado em 10 de Agosto de 2003.

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 44/040204 � Cessação de
funções do gerente Carlos Alberto dos Santos, por ter renunciado em
27 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005474754

CARTESIUS � SISTEMAS PARA O DESENVOLVIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 454/830919; identificação de pessoa colectiva
n.º 501259937; inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e da-
tas das apresentações: 13/030512 e 1/030819.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 13/030512 � Nomeação dos órgãos sociais, por
deliberação de 14 de Novembro de 2002, para o triénio de 2003/2005.
Administrador único: João Manuel Sousa Mendes Paixão, Avenida de
Belverde, 2, Belverde, Foros de Amora, Amora, Seixal.

Fiscal único: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas; José Martins Lampreia, revisor oficial de contas, suplente.

Mais certifico que foi registado o reforço do capital de 50 000 euros
para 97 500 euros, tendo o artigo 5.º n.º 1 ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 97 500 euros, integralmente subscrito
em dinheiro e nos valores que constam do activo e está representado
e dividido em 19 500 acções do valor nominal de 5 euros cada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002369640

CORTE E COLA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5040/960221; identificação de pessoa colectiva n.º 502983361;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 36/020124.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

5 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 36/020124 � Cessação
de funções da gerente, Maria Henriqueta Barbosa dos Santos, por ter
renunciado em 27 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256510

CECISA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5380/960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503682420;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 47/020129.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

10 � Apresentação n.º 47/020129 � Nomeação do secretário da
sociedade, por deliberação de 22 de Novembro de 2001, para o
quadriénio em curso de 2000/2003, Maria Teresa Henriques Mendes
Costa, casada, Rua das Muses, lote 03.07.03-4B, Lisboa; Fernando
Jorge Vitorino da Fonseca Rocha, casado, Praceta do Infante D.
Henrique, 5, 5.º esquerdo, Carnaxide, Oeiras, suplente.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256506

CORETEX � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 801/851107; identificação de pessoa colectiva n.º 501566120;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/020125.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

5 � Apresentação n.º 1/020125 � Nomeação de gerente, por
deliberação de 19 de Junho de 2001, Maria Isabel Ferreira do Valle. A
gerente é divorciada e reside na Rua de Gondarem, 1393, habitação
13, Porto.

Está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088110

MANGA ROXA, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 528/030714; identificação de pessoa colectiva n.º 506515834;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/030714.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.ª Paulo Jorge Nisa Amado Reis, número de identificação fiscal
158543823, natural da freguesia de São João de Brito, concelho de
Lisboa, divorciado, residente na Avenida de Roma, 80, 4.º esquerdo,
em Lisboa.

2.º Francisco Salvador Garcia da Silva, número de identificação fis-
cal 203921666, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, conce-
lho de Lisboa, casado com Maria Armanda Soares dos Santos sob o
regime de comunhão de adquiridos, residente na Calçada do Poço dos
Mouros, 50, 3.º, em Lisboa.

3.º Artur Joaquim Vilhena Delgado de Sousa, número de identifica-
ção fiscal 215870700, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa, divorciado, residente na Rua de Carlos da
Maia, 34, 1.º, Campo de Ourique, Lisboa.

4.º Sérgio Paulo Barata Graciano, número de identificação fiscal
219467331, natural da freguesia de São João, concelho de Lisboa,
solteiro, maior, residente na Avenida de Afonso Terceiro, 61, 3.º
direito, em Lisboa.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da escri-
tura lavrada no 14.º Cartório Notarial de Lisboa, a fls. 82 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 1216-C.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manga Roxa, Produções
Audiovisuais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Infante Santo, 349,
1.º esquerdo, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

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 produção, realização e pós-pro-
dução audiovisuais, produção e realização de eventos, import-export,
agente comercial de produtos audiovisuais.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, uma do
valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Francisco Salva-
dor Garcia da Silva, uma do valor nominal de 1250 euros, pertencen-
te ao sócio Artur Joaquim Vilhena Delgado de Sousa, uma do valor
nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Nisa Ama-
do Reis, e uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Sérgio Paulo Barata Graciano.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o montante do capital.

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 sócios Paulo Jorge Nisa
Amado Reis, Francisco Salvador Garcia da Silva e Artur Joaquim Vilhena
Delgado de Sousa, que desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção 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, 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 amortizada;
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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia ge-
ral.

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 o original.

20 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005063681

LOURES

ABCASAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 164;
identificação de pessoa colectiva n.º 974229679.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2002418489

ÁGUAS QUENTES HOTELARIA E RESTAURANTE, L.DA

(anteriormente ÁGUAS QUENTES AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 061;
identificação de pessoa colectiva n.º 972749349; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/981006.

Certifico que por escritura de 9 de Julho de 1998, exarada a fls. 68 a
69 do livro de notas para escrituras diversas n.º 136-I do 16.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Águas Quentes, Hotelaria e
Restaurante, L.da, tem a sede na Quinta do Infantado, Avenida das
Descobertas, 57-B, freguesia e concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, hotelaria e restaurante.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 1998. � O Ajudante, João Vaz. 3000131033

CONSTRUÇÕES FERREIRAS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5912/
861024; identificação de pessoa colectiva n.º 501743065; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20031219.

Certifico que por escritura de 5 de Junho de 2003, exarada a fls. 83 a
fls. 84 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 505-H do 6.º
Cartório Notarial de Lisboa foi alterado o artigo 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas; uma, de 2500 euros,
pertencente ao sócio José Ribeiro Francisco; uma, de 1452,52 euros
(com a natureza de seu bem próprio); e outra, de 1047,48 euros (in-
tegrada no património comum do casal), ambas pertencentes ao só-
cio Eusébio de Oliveira Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003947027

MAFRA

FAPIL � INDÚSTRIA DE ESCOVARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 336; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500349096; data da apresenta-
ção: 20040406.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

7 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939060
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ISICARNES � INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 429; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500809984; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/20040414.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 1987.

15 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004939176

JOFAMATE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1600;
identificação de pessoa colectiva n.º 503420638; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/20040405.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comércio
de materiais de construção, compra, venda e revenda de imóveis,
construção civil, urbanizações, obras públicas, transportes ocasionais
de mercadorias em regime de aluguer e venda de lenha, lareiras,
salamandras e churrasqueiras.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

6 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939028

JOAQUIM BRANCO PEREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2349;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789210; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20040416.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, uma pertencente ao sócio Joaquim Branco Pereira e outra ao
sócio Flávio Alexandre Branco Pereira.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

19 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004939214

LPV � LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3594;
identificação de pessoa colectiva n.º 503523097; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/20040416.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
aos artigos 1.º, 3.º e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma LPV � Laboratório de Prótese
Dentária, L.da e tem a sua sede na Estrada da Carvoeira, condomínio
Vinha Grande, lote 1, apartamento 201, freguesia e concelho de Mafra.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, cada, titu-
ladas uma por cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � É gerente, o sócio João António Carvalho Paulo.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

19 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004939222

RSG � SOCIEDADE TÉCNICA DE OBRAS E PROJECTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3584;
identificação de pessoa colectiva n.º 506922022; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20040329.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RSG � Sociedade Técnica de Obras e
Projectos, Sociedade Unipessoal, L.da, tem sede em Rua de D. Nuno
Álvares Pereira, 38, 2640-515 Mafra, freguesia e concelho de Mafra.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da Sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação social no país
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto execução de obras e projectos de
engenharia nas áreas de construção civil, electricidade, telecomunica-
ções, canalizações, climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à única quota do sócio Rafael Pereira Lopes.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade será sem remuneração, será exercida pelo
sócio Rafael Pereira Lopes, que fica desde já nomeado gerente, obri-
gando-se a Sociedade com a assinatura do mesmo.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades como
sócia de responsabilidade limitada e participar em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, e em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

Depende da deliberação do sócio a celebração de contratos de su-
primentos e a exigência de prestações suplementares até ao montan-
te que for entendido como necessário para a Sociedade.

Conforme o original.

30 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004938889

CONSTROINDUSTRIA � CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3583;
identificação de pessoa colectiva n.º 506847250; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040329.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTROINDÚSTRIA � Cons-
trução e Comércio de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bair-
ro Novo, 5, no lugar e freguesia de Igreja Nova, concelho de Mafra.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar e
encerrar filiais em qualquer parte do território nacional.
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2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de propriedades, revenda dos prédios adquiridos para esse fim, cons-
trução de prédios para venda, comércio de materiais de construção e
urbanístico.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nomi-
nal de 125 000 euros, cada uma e pertencentes uma a cada um dos
sócios, Paulo Jorge Minorça e Emídio Marques Minorsa.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
que desde já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
§ 2.º Mediante deliberação da assembleia geral a remuneração da

gerência poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios, depen-
dendo a cessão a estranhos do consentimento da sociedade, ficando
reservado aos sócios o direito de preferência.

6.º

Poderão ser deliberadas prestações suplementares de capital até ao
montante de 500 000 euros.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não exija outras formalidades

8.º

Verificando-se o falecimento ou interdição de qualquer dos sócios,
a sociedade subsistirá com os seus herdeiros ou representantes legais,
nomeando, entre si, um que a todos represente enquanto a quota es-
tiver indivisa.

9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

10.º

São permitida gratificações a sócios, gerentes e a empregados, de-
pois de retiradas as verbas necessárias à integração ou reintegração do
fundo de reserva legal.

Conforme o original.

30 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004938870

COMPÕE � REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2934;
identificação de pessoa colectiva n.º 505803356; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20040329.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Março de 2004.

30 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004938897

ARTEMINI � O ATELIER DA APRENDIZAGEM NA
OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3597;
identificação de pessoa colectiva n.º 506797643; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20040420.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ARTEMINI � O atelier da Aprendi-
zagem na Ocupação dos Tempos Livres, L.da e tem a sua sede na Rua
de Serafim da Paz Medeiros, 9, freguesia e concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação da sociedade quer em Portugal, quer no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

3.º

A sociedade tem por objecto prestar um serviço de qualidade, en-
sinando as crianças de uma forma divertida a ocupar os seus tempos
livres efectuando diversas actividades. As actividades a exercer no
centro de actividades de tempos livres, são diversas entre as
quais: realização de trabalhos manuais, ensinar a estudar, nomeada-
mente praticando a informática e o inglês, centro de explicações,
desenvolver actividades desportivas, visitas de estudos a parques
temáticos e outros locais de interesse para o desenvolvimento da
criança.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor nominal
de 2500 euros pertencentes uma a cada uma das sócias, Carla Maria
da Silva Marques Guerreiro e Elisabete do Rosário Rodrigues
Domingues.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes, Carla Maria da Silva
Marques Guerreiro e Elisabete do Rosário Rodrigues Domingues.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

6.º

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais por
advogados ou solicitadores.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

8.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.

9.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 terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.
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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.

10.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.

Conforme o original.

22 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004939281

LEMOS & MARTINHO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2196;
identificação de pessoa colectiva n.º 504672576; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 2 e 3/20040401.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de gerente de José Fernando Marques de Sousa,
por renúncia em 13 de Outubro de 2003.

Mais certifico que foi também registada a nomeação de gerente,
em 13 de Outubro de 2003, de Noémia Maria Marques Santiago, ca-
sada.

2 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004938986

OBRAFIXE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1647;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518972; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/20040330.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Facto: Nomeação em 19 de Março de 2004, do conselho de admi-
nistração para o triénio 2004/2006.

Conselho de administração: António Jorge Martins dos Santos,
Agostinho Rodrigues Esteves, Luís Filipe Lopes dos Santos, solteiro,
maior.

31 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2003695397

OLEOESTE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3589;
identificação de pessoa colectiva n.º 506636550; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20040405.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OLEOESTE �Comércio e Represen-
tações de Óleos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua da Maceira, 5, no lugar de São
Martinho, freguesia de Milharado, concelho de Mafra.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como abrir, transferir ou
encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de repre-
sentação social, em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representações de óleos,
lubrificantes, combustíveis e peças para a indústria automóvel.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de 12 500 euros cada, pertencentes ao sócios Edgar Manuel
Viscata Moreira e Manuel Pedro Quaresma dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão e divisão de quotas a estranhos depende do consen-

timento da sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo
com o que for deliberado em assembleia geral. compete aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Edgar Manuel
Viscata Moreira e Manuel Pedro Quaresma dos Santos.

ARTIGO 7.º

1 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

2 � É, porém, vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos
estranhos ao interesse da mesma.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de  favor,
fianças e abonações.

ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser feitos pelos sócios os suprimentos de que a soci-
edade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos
contratos de suprimento.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares, até ao montante global equivalente ao quádruplo do
capital social, na proporção das suas quotas de capital.

ARTIGO 9.º

1 � As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

d) Quando sócio se tenha apresentado à falência ou seja declarado
falido.

2 � A contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da
quota, salvo nos casos em que a lei imponha imperativamente outro valor.

3 � A amortização será deliberada nos 90 dias posteriores conta-
dos do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto que
permite a amortização e, na assembleia geral respectiva, não serão
admitidos a votar os titulares das respectivas quotas.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por carta registada com aviso de re-
cepção, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, para a
morada dos sócios que constar dos registos da sociedade.

ARTIGO 11.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida
a percentagem legal necessária à constituição ou reintegração da re-
serva legal, terão a aplicação que a assembleia geral decidir por mai-
oria simples.

ARTIGO 12.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Conforme o original.

6 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2001235160

SSJ � CONSULTORIA, SOFTWARE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3085;
identificação de pessoa colectiva n.º 505966930; data da apresen-
tação: 20040329.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2005407976

NUMBER EIGHT � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3172;
identificação de pessoa colectiva n.º 505544407; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 5 e 6/20040330.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de gerente de Júlio Henrique Carrilho Castelo
Pereira, por renúncia em 4 de Março de 2004.

Mais certifico que foi também registada a nomeação de gerente,
em 4 de Março de 2004, de Fernando Luís de Oliveira Soares, casado.

31 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004938935

CENTRO MÉDICO-CIRÚRGICO DO SALDANHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1779;
identificação de pessoa colectiva n.º 502375531; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 4/20040401.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Facto: Nomeação dos órgãos sociais para o biénio 2004/2005, em
10 de Março de 2004.

Administração: presidente � Paulo Jorge Belo de Carvalho Vieira
Alves; vogais: Paula Cristina Ventura Coelho Vieira Alves e Maria
Helena Belo de Carvalho Vieira Alves.

Fiscal único: Carlos José, Victor José e Valente, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; suplente: Manuel José Farinha Valente, re-
visor oficial de contas.

12 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004939133

RODRIGUES GOMES & BEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 705; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501661166; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 25; números e data das apresentações: 6, 7, 8 e 9/20040405.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de gerente de José Henrique Carvalho e José
Rodrigues, por renúncia em 25 de Fevereiro de 2004.

Mais certifico que foi também registada a nomeação dos gerentes,
em 25 de Fevereiro de 2004, de Mário Nunes Rodrigues e Luís Augusto
Gomes Rodrigues.

6 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939010

CONSTRUÇÕES COSTA JULIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3588;
identificação de pessoa colectiva n.º 506893553; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20040402.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Costa Julião, L.da tem a
sua sede na Estrada da Casa Nova, Romeirão, no lugar de Casa Nova,
freguesia de Ericeira, concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem

como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação da sociedade quer em Portugal, quer no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
de, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

3.º

A sociedade tem por objecto, construção civil, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Trabalhos de carpin-
taria de qualquer tipo, incluindo os respectivos assentamentos.

4.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 pertencentes uma a cada um dos sócios, João
Fernando da Costa Julião Alves e Pedro Jorge da Costa Julião.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por ambos os
sócios, ficando já nomeados gerentes, João Fernando da Costa Julião
Alves e Pedro Jorge da Costa Julião.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

6.º

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais, por
advogados e solicitadores.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de 500 000 euros.

8.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo a cessão a
estranhos do consentimento da sociedade, sendo reservado aos sócios
o direito de preferência.

9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota ou fazê-la adquirir por
sócio ou terceiro, nos seguintes casos: penhora, arresto ou qualquer
outra forma de apreensão judicial, insolvência ou falência do sócio
titular ou por acordo com o mesmo

Conforme o original.

5 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939087

XADREZ � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3504;
identificação de pessoa colectiva n.º 506787400; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20040402.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 250 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
112 500 euros pertencente ao sócio Carlos Fernando Alves dos San-
tos e outra no valor nominal de 137 500 euros pertencente ao sócio
Augusto Manuel Gomes.

2 � Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 250 000 euros.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939079



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 1 de Junho de 200412 200

LACOMATIAS � ANODIZAÇÃO, COLORAÇÃO
E LACAGEM DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2826;
identificação de pessoa colectiva n.º 505384523; data da apresen-
tação: 20040401.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939001

LACOMATIAS � ANODIZAÇÃO, COLORAÇÃO
E LACAGEM DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2826;
identificação de pessoa colectiva n.º 505384523; data da apresen-
tação: 20040401.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004938994

HEROFIBRA � TECNOLOGIA EM CARROÇARIAS
E FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3590;
identificação de pessoa colectiva n.º 506923134; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20040406.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma HEROFIBRA � Tecnologia em
Carroçarias e Frio, L.da, e tem a sua sede na Urbanização das Lameiras,
lote 1, Casal Mourão, Sobreiro, freguesia e concelho de Mafra.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação,
no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto fabricação, comércio, manutenção,
reparação, representação e intermediação de caixas isotérmicas,
frigoríficas e de carga, abertas e fechadas, em fibra de vidro, alumí-
nio, madeira e outros materiais, câmaras frigoríficas e isolamentos
em veículos. Comércio, montagem e reparação de plataformas
elevatórios, motores de frio, acessórios, equipamentos e materiais
industriais.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 6000 euros,
pertencente ao sócio Hernâni Duarte Acúrcio, e uma de 4000 euros,
pertencente à sócia Marta de Cácia Rodrigues Leal.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de 50 000 euros, na proporção
das suas quotas, nas condições a deliberar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Hernâni Duarte
Acúrcio, desde já nomeado gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

8.º

Poderão ser celebrados negócios jurídicos entre os sócios e a soci-
edade, desde que sirvam à prossecução do objecto da sociedade e obe-
deçam à forma legalmente prescrita.

Conforme o original.

7 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004865601

GONÇALVES & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2651;
identificação de pessoa colectiva n.º 505318911; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20040406.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2004.

7 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939044

PUZZLE � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3592;
identificação de pessoa colectiva n.º 506872882; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040413.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PUZZLE � Comércio de
Mobiliário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Pocinhos, Edifício S.
Vicente, loja 5, freguesia de Ericeira, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentação, comércio a retalho de mobiliário e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � 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.

Conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004939192

OIH � GESTÃO E PRODUÇÃO DE PROJECTOS
DESPORTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503955493; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 6/20040421.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão e produção de projectos
desportivos, consultadoria comercial, informática e de gestão,
merchandising, produção, coordenação e realização de eventos nas
áreas de publicidade, marketing e imagem. Importação e exportação.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

26 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante em exercício, Maria
de Fátima Gomes Alves Silva. 2004939346

CLINIMERCÊS � CENTRO CLÍNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3586;
identificação de pessoa colectiva n.º 506817580; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20040329.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLINIMERCÊS � Centro
Clínico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Andorinhas, 10, no
lugar da Póvoa da Galega, freguesia do Milharado, concelho de Mafra.

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 na prestação de serviços de enfer-
magem e fisioterapia. Realização de meios complementares de diag-
nóstico. Gestão e administração de centro clínico. Comercialização,
importação e representação de produtos naturais, produtos cosméti-
cos, perfumaria, higiene e limpeza, puericultura, calçado e produtos
ortopédicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

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 � 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.

Conforme o original.

31 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004938960

JOÃO QUERIDO SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3596;
identificação de pessoa colectiva n.º 506854868; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20040419.

Certifico que, foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Querido Silva � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale Caeiro, 3, no lugar
de Fonte Boa dos Nabos, freguesia de Ericeira, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: uma do valor nominal de 4650 euros titulada pelo sócio João
Eduardo Querido da Silva, uma do valor nominal de 250 euros titula-
da pela sócia Rosa Maria de Jesus Gonçalves e outra do valor nominal
de 100 euros titulada pelo sócio João Luzio da Silva Sapateiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � 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, João Eduardo
Querido da Silva e Rosa Maria de Jesus Gonçalves.

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 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.
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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.

Conforme o original.

22 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004939311

PORTO
LOUSADA

FAMO BRAGA � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 953/
980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504130145; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/040402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da sua dissolução e encerramento que ocorreu em 13 de No-
vembro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946768

ESCOLA DE CONDUÇÃO � A LOUSADENSE, L.DA

Sede: Romariz, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1722/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506297977;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2, 3 e 4/040401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Antero de Oli-
veira Lopes e Virgínia Isaura da Silva cessaram as funções de gerentes
em 20 de Fevereiro de 2004, por renúncia e foi alterado o contrato,
passando os artigos 1.º n.º 1 e 4.º n.º 2, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução �
A Lousadense, L.da, tem a sua sede no lugar do Casal, freguesia de Vilar
do Torno e Alentém, concelho de Lousada.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Helder Alexandre Magalhães Ferreira e Vítor Ma-
nuel Cardoso Teixeira de Sousa.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946725

ANTÓNIO LOUSADA, L.DA

Sede: Rua do Visconde de Alentem, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 68/
780328; identificação de pessoa colectiva n.º 500732868;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 11 e 12/040402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Lúcia Maria
Teixeira Alves Pereira Lousada cessou as funções de gerente em 9 de

Fevereiro de 2004, por óbito tendo sido nomeada gerente, em 31 de
Março de 2004, Mónica Frederica Alves Pereira Lousada.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946776

TARRÃO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Casa do Alto, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 540/
920710; identificação de pessoa colectiva n.º 502810084;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 6 e 7/040405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Lúcia Maria
Teixeira Alves Pereira Lousada cessou as funções de gerente em 9 de
Fevereiro de 2004, por óbito tendo sido nomeada gerente, em 23 de
Fevereiro de 2004, Mónica Frederica Alves Pereira Lousada.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946792

TAXI DE MIRANDA & RODRIGUES, L.DA

Sede: Subribas, Cernadelo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1281/
010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505419440; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/040402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o regis-
to de dissolução e encerramento que ocorreu em 30 de Março de 2004.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946733

ABÍLIO DA CUNHA SOUSA, L.DA

Sede: Lugar de Sobreira, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1287/
010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505457423; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/040402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, passado o artigo 2.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em montagens de instalações eléctricas e
fabricação de portas, janelas e gradeamentos.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946784

FAMO SET � MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 885/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503979465; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/040402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da sua dissolução e encerramento que ocorreu em 8 de No-
vembro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946750
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A. PINTO & FILIPE, L.DA

Sede: Lugar da Talhos, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 944/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504123572; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/040303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da sua dissolução e encerramento que ocorreu em 16 de Feve-
reiro de 2004.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946032

MOFEME � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar da Quinta, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 334/
880530; identificação de pessoa colectiva n.º 501995412; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/040308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da sua dissolução e encerramento que ocorreu em 9 de Janeiro
de 2003.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946334

ENGENHOTEC � ENGENHARIA DE PRODUTO
E PROTOTIPAGEM, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Santana, Pias, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1872/
040311; identificação de pessoa colectiva n.º 506903850; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/040311.

Certifico que, Miguel Ângelo Nogueira da Costa Oliveira casado
com Marta Silva Magalhães Albuquerque dos Santos, em comunhão
de adquiridos, constitui a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte acto constituinte:

1.ª

A sociedade adopta a firma ENGENHOTEC � Engenharia de Pro-
duto e Prototipagem, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Zona Industrial de Santana, freguesia de Pias, concelho de Lousada,
durará por tempo indeterminado, a partir da data do seu registo defi-
nitivo.

§ único. Por simples deliberação a gerência pode mudar a sede para
qualquer outro concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

2.ª

O objecto social consiste na prestação de serviços na área de enge-
nharia e desenvolvimento de produto a empresas do sector
metalomecânico e afins. Execução de protótipos de peças metálicas,
compósitas e plásticas, recorrendo a técnicas de prototipagem rápida
ou similares. Projecto e execução de ferramentas de apoio à produ-
ção, tais como jigs de maquinação, gabaris, posicionadores, coquilhas
e caixas de macho.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado por uma quota de igual valor e pertencente ao
sócio Miguel Ângelo Nogueira da Costa Oliveira.

4.ª

a) A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, incumbe ao sócio que desde já fica no-
meado gerente, obrigando-se a Sociedade com a sua intervenção;

b) A gerência terá os mais amplos poderes, podendo adquirir, ali-
enar, trocar ou onerar quaisquer bens móveis ou imóveis;

c) A gerência fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social.

5.ª

A Sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946385

ANTÓNIO AUGUSTO CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Roupar, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1824/
030729; identificação de pessoa colectiva n.º 506662357; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o regis-
to da sua dissolução e encerramento que ocorreu em 30 de Março de 2004.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946741

CALVELEX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.
Sede: Lugar do Monte do Calvelo, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 222/
860314; identificação de pessoa colectiva n.º 501647678; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 7/040303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designado o
órgão de fiscalização para o triénio de 2003/2005, sendo fiscal único
Assunção Oliveira e Sá e Cambão, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas e fiscal suplente António Adolfo Rodrigues Leite Assunção,
por deliberação de 6 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946059

ANTÓNIO JOAQUIM MARTINS FERREIRA, L.DA

Sede: Gondariz, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 348/
880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502043105; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros, formado por duas quotas iguais de 75 000 euros, cada,
uma de cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios, nos termos da lei, presta-
ções suplementares de capital até ao quíntuplo do mesmo.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946393

MARCO DE CANAVESES

LISLINDA � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2111/20040415; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20040415.
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Certifico que entre Maria Luísa Carneiro de Almeida, casada em
comunhão de adquiridos com José Carlos da Silva Pinto; Maria Florinda
da Silva Pinto, casada em comunhão de adquiridos com José Miguel
Caetano Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma LISLINDA � Artigos para o Lar, L.da,
com sede no Edifício Feira Nova, bloco E, rés-do-chão esquerdo, fre-
guesia de Ariz, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste na comercialização e fabricação de cortinados
e seus acessórios, artigos para o lar.

3.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, pertencente uma a cada uma das sócias.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital,
até ao décuplo do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer á sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por dois ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeadas gerentes ambas as sócias.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será necessária a assinatura conjunta

de dois gerentes.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, porém, as feitas a
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo conce-
dido igual direito, aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo menos, des-
de que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Mais declararam, que a sociedade, por intermédio da gerência pode,
desde já, proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A. agência desta
cidade, a fim de suportar as despesas com a aquisição de bens e equi-
pamento indispensáveis ao funcionamento da sociedade e ao paga-
mento das despesas de constituição e registo da mesma.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959720

P. B. S. � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1287/20000216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504720864; números e data das apresentações: 6 e 10/
20040330.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registado o aumento de capi-
tal e alteração parcial de contrato de sociedade, sendo sócios Paulo
Jorge da Silva Costa, solteiro, maior, Bruno Miguel da Silva Costa,
casado em comunhão de adquiridos com Célia Cristina Barbosa

Monteiro; Sandra Maria da Silva Costa Moreira, casada em comu-
nhão de adquiridos com Carlos António Madureira Moreira.

Artigo alterado: 4.º
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito é de
49 881 euros e corresponde à soma de três quotas, de igual valor
nominal de 16 627 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959010

CARCOUTO � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2107/20040402; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20040402.

Certifico que entre Manuel Pinto Couto, casado em comunhão de
adquiridos com Carla Sofia Carvalhal de Magalhães; Carla Sofia
Carvalhal de Magalhães, casada em comunhão de adquiridos com
Manuel Pinto Couto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARCOUTO � Combustíveis, L.da,
tem a sua sede no lugar do Casal Novo de Cima, freguesia de Paços de
Gaiolo, concelho de Marco de Canaveses.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de postos de venda de
combustíveis e comércio dos mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social realizado em dinheiro, é de 5000 euros, re-
presentado por duas quotas, uma do valor nominal de 500 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Pinto Couto e outra do valor nominal de
4500 euros pertencente à sócia Carla Sofia Carvalhal de Magalhães.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assembleia
geral, até ao limite de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, tomada
por maioria, a esta competindo, igualmente, a sua designação e a fi-
xação das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já designado
gerente o sócio Manuel Pinto Couto.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis para e da

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a socieda-

de, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão no prazo
de 30 dias contados da recepção por carta registada, do projecto de-
talhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota ou não exerça
o direito de preferência, assim como os demais sócios, ficará obrigada
a amortizá-la, nos termos previstos no artigo 6.º
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ARTIGO 6.º

1 � Poderá a sociedade amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio, ou se a quota penhorada, arrestada, sujei-

ta a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma subtraída
ao poder de disposição do respectivo titular, venha a ser sujeita a
venda, arrematação ou adjudicação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota
segundo o último balanço aprovado, ou pelo seu valor nominal se
este for superior.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, para aprovação de contas do exercício.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, dispensan-
do-se estas formalidades, para os sócios que assinem as convocatórias.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a movimentar a conta aberta em nome da sociedade no Banco
Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S. A., agência de Paredes, nos
termos e efeitos do n.º 4 da alínea b) do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, podendo efectuar os levantamentos necessá-
rios para fazer face às despesas com a constituição e registo da soci-
edade, bem como a instalação da sede social e com a aquisição de
bens de equipamento necessários ao seu funcionamento.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959258

M. M. TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2105/20040329; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20040329.

Certifico que entre Manuel Martins Teixeira, casado em comunhão
de adquiridos com Maria Emília Mourão Gaspar Martins Teixeira, Pedro
Carlos Silva Cruz Rodrigues, casado em comunhão de adquiridos com
Gilda Maria Lopes Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma M. M. Teixeira, L.da, tem a sua sede
no lugar de Feira Nova, freguesia de Ariz, concelho de Marco de
Canaveses.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da so-
ciedade ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, assim poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de panificação e seus afins,
comércio de pão, artigos de pastelaria, bolachas e outros produtos
alimentares.

3.º

O capital social é de 88 530 euros e está dividido em duas quotas,
sendo uma no valor nominal de 88 430 euros, pertencente ao sócio
Manuel Martins Teixeira, e outra quota no valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio Pedro Carlos Silva Cruz Rodrigues.

§ único. As entradas de ambos os sócios foram já integralmente
realizadas em dinheiro através de depósito efectuado hoje, no Banco
Espírito Santo, S. A., agência da Rua de Álvares Cabral, da cidade do
Porto, o que declaram sob sua inteira responsabilidade.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado pelos sócios, será nomeada em assembleia geral. O período

de duração das funções de gerente é de um ano, podendo tal prazo ser
renovado uma ou mais vezes por iguais períodos.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em quaisquer actos

ou negócios estranhos à actividade social, designadamente abonações,
letras de favor, avais, fianças e outras obrigações.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Carlos Silva Cruz
Rodrigues.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

6.º

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, arrematação

ou adjudicação judicial;
c) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cessão da sua

quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir na
cessão, de acordo com o disposto no artigo 5.º deste pacto;

d) Se o sócio for declarado falido.

7.º

Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá subscrever
ou adquirir participações no capital social de outras sociedades, quer o
respectivo objecto seja igual quer seja diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Disseram mais os outorgantes que a gerência fica desde já autoriza-
da a levantar o montante correspondente às entradas efectuadas de-
positado em nome da sociedade, para pagamento das despesas com
esta escritura, registo e publicações e para aquisição de bens e equipa-
mentos para a sociedade.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958995

JOSÉ AUGUSTO PINTO FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 33/580912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500154945; números e data das apresentações: 4 e 5/20040402.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, foi regis-
tada a cessação de funções do presidente do conselho de administra-
ção, Carlos Alberto Magalhães Pinto.

Causa: Renúncia datada de 27 de Agosto de 2003.
Pela inscrição n.º 16 foi registado o seguinte acto:
Facto: Designação por cooptação de presidente do conselho de

administração.
Designado: Diogo Renato Montenegro Vasconcelos Pinto, soltei-

ro, maior.
Prazo: até ao termo do mandato 2000 a 2003.
Data da deliberação: 27 de Agosto de 2003.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958936

JOÃO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2106/20040331; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20040331.

Certifico que entre João Ricardo de Magalhães Ribeiro, solteiro,
menor, Carla Sofia de Magalhães Ribeiro, solteira, menor, João Vieira



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 1 de Junho de 200412 206

de Magalhães, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João & Ribeiro, L.da e terá a sua
sede no lugar de S. Pedro, freguesia de Sobretâmega, concelho de Marco
de Canaveses.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares,
importação e exportação, utilidades domésticas e adornos pessoais e
têxteis lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas sendo duas iguais,
do valor nominal de 16 666,67 euros, cada, pertencentes aos sócios
João Ricardo de Magalhães Ribeiro e Carla Sofia de Magalhães Ribeiro
e uma do valor nominal de 16 666,66 euros, pertencente ao sócio João
Vieira de Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Fica desde já designado gerente Mário Augusto Azeredo Ribei-
ro atrás identificado.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo do 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 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 7.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.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959002

SANTANA & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 231/811230; identificação de pessoa colectiva
n.º 501259422; número e data da apresentação: 5/20040331.

Certifico que:
Pela inscrição n.º 19, foi registado o seguinte acto:
Designação dos membros dos órgãos sociais.
1 � Conselho de administração: presidente � Manuel Moreira

Coutinho, casado; vice-presidente: Arlindo Simões Teixeira de Vas-
concelos, casado; vogal: António Martinho Barbosa Gomes Coutinho,
casado.

2 � Fiscal único: efectivo � João Duarte Santos Coelho, solteiro,
maior, revisor oficial de contas; suplente: José Henrique Poças de
Almeida, casado, revisor oficial de contas.

3 � Prazo por que foram designados: quadriénio de 2004 a 2007.
4 � Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959037

MARCO FITNESS, GESTÃO DE GINÁSIOS E VENDA
DE ACESSÓRIOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2108/20040405; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20040405.

Certifico que entre Carla Isabel Carvalho Albano, casada em co-
munhão de adquiridos com Filipe Peres Barroso Alves; António Miguel
Teixeira Correia, casado em comunhão de adquiridos com Elisabete
do Carmo Ferras de Sousa; António Luís Teixeira de Araújo, casado
em separação de bens com Anabela Marques Tavares; Filipe Peres
Barroso Alves, casado em comunhão de adquiridos com Carla Isabel
Carvalho Albano, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marco Fitness, Gestão de Ginásios
e Venda de Acessórios Desportivos, L.da, com sede na Avenida do Dr.
Carlos Mota Pinto, 113, freguesia de Fornos, concelho de Marco de
Canaveses.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação em qualquer
parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro lugar den-
tro da mesma localidade ou concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste na gestão de ginásios e venda de acessórios
desportivos.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 16 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, de igual va-
lor nominal, de 4000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, mas quando a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

2 � O cedente deverá comunicar, por carta registada, à sociedade
e aos outros sócios as condições de cessão e a quem, devendo os in-
teressados exercer o direito de preferência respondendo no prazo de
90 dias após a recepção da comunicação.

5.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem
deliberados em assembleia geral.

2 � A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exi-
gir dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de 100 000 euros.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota, no caso de arresto, penhora e arrolamento ou quando por qual-
quer forma a quota for sujeita a arrematação judicial, sendo o seu
pagamento efectuado no prazo de 18 meses, em três prestações se-
mestrais.
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7.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

§ 5.º Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

8.º

Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, que designarão um
de entre eles que a todos represente enquanto a quota se mantiver em
comunhão hereditária.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência pode,
desde já, proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Banco Comercial Português, Nova Rede, agên-
cia desta cidade, o que afirmam sob sua inteira responsabilidade, a fim
de suportar as despesas com a aquisição de bens e equipamento indis-
pensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das despe-
sas de constituição e registo da mesma.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959681

EDUARDO FERREIRA & ISABEL SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2104/20040329; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20040329.

Certifico que entre Maria Isabel Ribeiro da Silva, solteira, maior,
Eduardo Abílio da Costa Ferreira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eduardo Ferreira & Isabel Silva, L.da,
tem a sua sede Quires, Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na actividade de design e produção de ves-
tuário têxtil, acabamento têxtil, importação e exportação de vestuário.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 10 000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Isabel Ribeiro da
Silva e Eduardo Abílio da Costa Ferreira.

4.º

1 � A gerência social remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder

aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

As cessões de quotas a estranhos ficam dependentes do consenti-
mento da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes
o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o 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.

7.º

Os lucros apurados em cada exercício, terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Mais declararam as outorgantes, que a gerência fica autorizada a
movimentar a conta aberta em nome da sociedade na agência da Caixa
Geral de Depósitos, S. A. no Marco de Canaveses, podendo efectuar
os levantamentos necessários para fazer face às despesas com a cons-
tituição e registo da sociedade, bem como com as instalações da sede
social e com a aquisição de bens de equipamento e mercadorias, ne-
cessários ao seu funcionamento, depósito esse que declaram, sob sua
inteira responsabilidade, que foi aí efectuado hoje.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958502

ANTÓNIO RIBEIRO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1558/20010718; identificação de pessoa colectiva
n.º 505528525; números e data das apresentações: 5, 10 e 11/
20040324.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação

de funções de gerência de António Ribeiro Júnior.
Causa: Óbito.
Data: 2 de Dezembro de 2003.
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação

de funções de gerência de Ana Maria Pinto Ribeiro, Maria da Glória
de Jesus Pinto, e Maria da Glória Pinto Ribeiro.

Causa: renúncia datada de 5 de Abril de 2004.
Pela inscrição n.º 11, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, com nomeação de ge-

rente sendo sócios João Manuel de Sousa Pinto, casado em comu-
nhão de adquiridos com Angélica da Conceição Mendes Pereira; An-
gélica da Conceição Mendes Pereira, casada em comunhão de adquiridos
com João Manuel de Sousa de Sousa Pinto.

Artigos alterados: 3.º e 4.º

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro é de 5000 euros, dividido em quatro quotas pela forma
seguinte: uma do valor nominal de 4700 euros, pertencente ao sócio
João Manuel de Sousa Pinto e três quotas iguais, do valor nominal de
100 euros cada, pertencentes à sócia Angélica da Conceição Mendes
Pereira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já são nomeados gerentes.
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2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959711

BETOCOSTA � CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1492/20010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505468441; números e data das apresentações: 8 e 9/20040331.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação

de funções de gerência de Eduardo Joaquim Moreira da Costa.
Causa: Renúncia datada de 5 de Março de 2004.
Pela inscrição n.º 4, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios José

Alberto Sousa da Silva, casado em comunhão de adquiridos com Cláu-
dio Isabel Pinto Teixeira; Cláudia Isabel Pinto Teixeira, casada em
comunhão de adquiridos com José Alberto Sousa da Silva.

Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio José Alberto Sousa da
Silva e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Cláudia Isabel Pinto Teixeira.

ARTIGO 4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Continua gerente o sócio José Alberto Sousa da Silva e é des-
de já, nomeado gerente a sócia Cláudia Isabel Pinto Teixeira.

§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um
gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004960841

SOCIEDADE DAS PEDREIRAS DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 66/670517; identificação de pessoa colectiva n.º 500569088;
número e data da apresentação: 1/20040304.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 foi registada a deslocação

da sede para o lugar de Linha Recta, Alpendorada e Matos, Marco de
Canaveses.

7 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004960060

GOLDIMOBILIÁRIA � PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1142990211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504441710; número e data da apresentação: 4/20040416.

Certifico que:
Pela inscrição n.º 3 foi registado o seguinte acto:
Designação dos membros dos órgãos sociais.
1 � Conselho de administração: presidente � Arlindo Simões

Teixeira de Vasconcelos, casado: vice-presidente: António Martinho
Barbosa Gomes Coutinho, casado: vogal: Alzira Fernanda Barbosa
Coutinho Babo, casada.

Fiscal único: efectivo � João Duarte Santos Coelho, solteiro,
maior, revisor oficial de contas; suplente: José Henrique Poças de
Almeida, casado, revisor oficial de contas.

Prazo: Quadriénio de 2004 a 2007.
Data da deliberação: 27 de Janeiro de 2004.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959738

JOSÉ MIGUEL DA SILVA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2110/20040407; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/20040407.

Certifico que José Miguel da Silva Ferreira, solteiro, maior, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Miguel da Silva Ferreira,
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Lamas, 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 no estrangeiro, dentro dos limites da lei.

3.º

O seu objecto consiste em actividades de acabamento, revestimen-
to de pavimentos e de paredes, pintura e colocação de vidros,
estucagem, corte e acabamento de pedra.

4.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e pertence na sua totalidade aos sócio José Miguel da
Silva Ferreira.

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 prévia deliberação da assembleia geral é permitida a par-
ticipação da sociedade em agrupamentos complementares de empre-
sas, bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por
lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada e
accionista 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 José

Miguel da Silva Ferreira.
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 pro-

curadores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos ter-
mos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os lu-

cros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido em
assembleia geral.

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.

Mais declarou:
1 � Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por

quotas.
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2 � Que a sociedade, por intermédio da gerência pode, desde já,
proceder ao levantamento da capital social, depositado em nome da
sociedade no Finibanco, S. A., dependência de Alpendorada e Matos,
deste concelho, o que afirma sob sua inteira responsabilidade, a fim
de suportar as despesas com a aquisição de bens e equipamento indis-
pensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das despe-
sas de constituição e registo da mesma.

Foi depositado o texto actualizado do contrate de sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004959690

A IMPECÁVEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1097/980921; identificação de pessoa colectiva n.º 504262360;
número e data da apresentação: 9/20040420.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação de

funções de gerência de António Luís Soares Ferreira.
Causa: Renúncia datada de 27 de Fevereiro de 2004.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004960086

PAREDES

ROSA NOGUEIRA � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3177/
040415; identificação de pessoa colectiva n.º 506928810; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/040415.

Certifico que entre Norberto Fernando Nogueira Durães, solteiro,
maior, Rosa Moreira Nogueira Nunes Durães, casada com José Maria
Moreira Durães, em comunhão de adquiridos, e Maria Adelaide No-
gueira Durães, casada com António Manuel Alves Moreira, em co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosa Nogueira � Supermer-
cado, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Vila, freguesia de Duas Igrejas,
concelho de Paredes.

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 no comércio de produtos alimen-
tares, carnes, frutas, bebidas, pão, artigos de decoração para o lar,
brinquedos, electrodomésticos, artigos de papelaria e escritório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 16 000 euros pertencente à sócia Rosa Moreira Nogueira Nunes
Durães, e duas iguais, do valor nominal de 12 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Norberto Fernando Nogueira Durães e Maria
Adelaide Nogueira Durães.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

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 no entanto, desde já, nomeados gerentes todos
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 par-
cialmente, 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

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.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003020721

EURO-TYRES � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2515/
010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505550580; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/20040419.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
designação de gerente para o biénio de 2004/2005.

Gerente designado: João Matos de Sousa.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003020640

AUTO PNEUS MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3026/
030519; identificação de pessoa colectiva n.º 506551849;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: (of.) 4 e 5/20040419.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Cessação de funções por parte de Hugo Miguel Miranda da Silva
Neto.

Causa: Renúncia.
Data: 2 de Abril de 2004; e
Designação de gerente.
Gerente designado: Paula Cristina Castro Ferreira Almeida.
Data da deliberação: 2 de Abril de 2004.

Está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003020632

C. E. R. � CENTRO DE ENFERMAGEM DE REBORDOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3181/
040419; identificação de pessoa colectiva n.º 506909077; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/040419.
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Certifico que entre Maria Aurora Alves Barroso, casada com Ma-
nuel Joaquim Moreira Barros, em comunhão de adquiridos, Ana Cristina
Cardoso dos Santos Gaspar, casada com José Carlos Moreira Gaspar,
em comunhão de adquiridos, Cláudia Sofia Coutinho dos Santos
Ferreira, solteira, maior, Ondina Maria Ferreira Pinto, solteira, mai-
or, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma C. E. R. � Centro de Enfermagem de
Rebordosa, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua da Lage, 150, freguesia de Rebordosa,
concelho de Paredes.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto actividades de enfermagem e de saúde
humana.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em quatro quotas de 1250 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Maria Aurora Alves Barroso,
Ana Cristina Cardoso dos Santos Gaspar, Cláudia Sofia Coutinho dos
Santos Ferreira e Ondina Maria Ferreira Pinto.

5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de
10 000 euros.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou
mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Maria
Aurora Alves Barroso e Ana Cristina Cardoso dos Santos Gaspar.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é obrigatória a intervenção conjunta das indicadas gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

7.º

Os lucros anuais serão distribuídos conforme deliberação em
assembleia geral para aprovação de contas.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,  em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

9.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, a favor de estranhos fica dependente do consentimento ex-
presso da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Que as gerentes ficam desde já autorizadas a levantar as importân-
cias depositadas, para satisfação das despesas de constituição, registo
e aquisição de material necessário à sua instalação e inicio de activi-
dade.

Está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003020659

VILA DO ANJO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3182/
040423; identificação de pessoa colectiva n.º 506874737; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/040423.

Certifico que entre José António Magalhães Henriques, divorciado,
António Manuel Ribeiro Carneiro Leão, casado com Maria Emília de
Sousa Pereira, em comunhão de adquiridos, José João Lima Martins,
casado com Paula Cristina Mesquita Trigo Pacheco Cadilha, em co-
munhão de adquiridos, António Albertino Dias Barbosa, casado com
Maria José Lourenço da Silva Barbosa, em comunhão de adquiridos,
Carlos Augusto Rodrigues, divorciado, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vila do Anjo � Investimentos
Imobiliários, L.da com sede na Estrada Nacional 209, Edifício Servilor,
4715, 1.º, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do 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 seu objecto consiste na compra e venda de bens imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária, gestão de
condomínios e administração de imóveis, arrendamento de bens imo-
biliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em cinco quotas iguais de valor nominal
de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, capital este
realizado quanto a metade, devendo a parte restante ser realizada no
prazo máximo de cinco anos a partir de hoje.

ARTIGO 4.º

1 �A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios António Albertino Dias
Barbosa, José João Lima Martins e José António Magalhães Henriques.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de aluguer, ou arrendamento, quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade, e trespassar estabelecimentos
comerciais;

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing imobiliário, mobiliário, ALD, renting, emprésti-
mos bancários e livranças até ao valor máximo de 100 000 euros

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 sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos sócios
nas seguintes condições:

a) A pedido do respectivo sócio;
b) Por morte de um sócio titular;
c) Se a quota for arrestada, penhorada ou arrolada ou qualquer for-

ma apreendida em processo judicial;
d) Se a quota vier a ser licitada ou adjudicada ao cônjuge do titular

no caso de dissolução da sociedade conjugal do mesmo.

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.
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ARTIGO 9.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 ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003020756

PENAFIEL

BARGAL � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 509/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502068914; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/20040323.

Certifico que pela inscrição acima referida foi efectuado o registo
de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003809961

PORTO � 2.A SECÇÃO

HOZAR.COM � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 320/010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505135426;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/040316; pasta
n.º 23 878.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 16 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

23 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2004429291

PÓVOA DE VARZIM

TORRE MOINHOS TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3425/20040322; identificação de pessoa colectiva n.º P506813566;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/22032004.

Certifico que, entre Pedro Rogério Fernandes da Silva Carvalho e
Nuno Alfredo Fernandes da Silva Carvalho, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelos seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma Torre Moinhos Têxtil, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Mousinho de Albuquerque,
48-A, sala 7, desta cidade da Póvoa de Varzim.

3.º

A sociedade tem por objecto compra e venda, por grosso e a reta-
lho, importação e exportação de artigos têxteis, vestuário, calçado e
acessórios. Produção têxtil. Agenciamento têxtil.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 25 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, pertencen-
do uma a cada um dos sócios Pedro Rogério Fernandes da Silva Carva-
lho e Nuno Alfredo Fernandes da Silva Carvalho.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Nuno Alfredo
Fernandes da Silva Carvalho, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme.

31 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003348417

SANTO TIRSO

MENDOTEL � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6065/040401; identificação de pessoa colectiva n.º 506872777;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/040401.

Certifico que José Carlos Pereira Mendonça e Luzia de Jesus Martins
da Silva, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação MENDOTEL � Serviços de
Telecomunicações e de Electricidade, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua dos Meroucinhos, freguesia de Monte
Córdova, concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto serviços na área das telecomunica-
ções, baixadas de energia, execução e manutenção de estações de campo
e edifício.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 euros
pertencente ao sócio José Carlos Pereira Mendonça e uma de
1000 euros pertencente à sócia Luzia de Jesus Martins da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta ao sócio José Carlos Pereira Mendonça, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção do indicado gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
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sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a favor de estranhos fica dependente do consentimento ex-
presso da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou se fazer

representar em assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios serem cri-
adas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a al-
gum dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2004005530

VENTILTIRSO � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6067/040406; identificação de pessoa colectiva n.º 506886646;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040406.

Certifico que entre Mário José de Sousa Almeida, José Maria Fon-
seca dos Santos, e Sérgio Miguel de Sousa Sá, constituíram a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VENTILTIRSO � Sistemas de
Climatização, L.da, com sede na Rua do Dr. Carneiro Pacheco, 479,
freguesia e concelho de Santo Tirso.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local do
mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, comércio, distribuição
montagem e assistência técnica de equipamentos de ar condicionado,
ventilação, aquecimento e aspiração central e gás, bem como presta-
ção de serviços associados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em três quotas, duas iguais do valor nomi-
nal de 4750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário José
de Sousa Almeida e José Maria Fonseca dos Santos, e uma do valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Sérgio Miguel de Sousa Sá.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Mário José de Sousa
Almeida e José Maria Fonseca dos Santos.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, 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, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio 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 qualquer sócio;
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.
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 tercei-
ros.

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.

6 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000580629

OS MENINOS DA LILI
CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6070/040412; identificação de pessoa colectiva n.º 506673308;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040412.

Certifico que entre Liliana Judite Henriques Pedrosa e Maria Auro-
ra Henriques constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Os Meninos da Lili � Creche e Jardim
de Infância, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Senhora da Concei-
ção, 75, da freguesia de Aves, do concelho de Santo Tirso.

§ 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.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de creche e jardim de infância.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria Aurora
Henriques, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.
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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.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2000580645

O MEU GÁS, COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6076/040427; identificação de pessoa colectiva n.º 506974650;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/040427.

Certifico que Nuno Filipe Lima Cardoso, José Miguel Machado de
Oliveira, Fernando Carlos Sousa e Cardoso e Natalino Pereira de Oli-
veira, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação O Meu Gás, Comércio de
Gás, L.da e tem a sua sede na Rua de Freitas, freguesia de Rebordões,
concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de botijas de gás, de
combustíveis líquidos, sólidos, gasosos e produtos derivados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e está dividido em quatro quotas, duas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Nuno
Filipe Lima Cardoso e José Miguel Machado de Oliveira e outras duas
iguais do valor nominal de 7500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Fernando Carlos Sousa e Cardoso e Natalino Pereira de
Oliveira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 50 000 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 deliberados se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Natalino
Pereira de Oliveira e Fernando Carlos Sousa e Cardoso.

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 livros de cheques, assinar, endossar e sacar cheque, pedir
extractos de contas:

b) Com a intervenção de dois gerentes nos demais actos e contratos.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
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.

ARTIGO 6.º

1 � 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;
e) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
f) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimen-
to seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou noutra sociedade nos seguintes
cinco anos.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2000580661

NUNO CARNEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6075/040427; identificação de pessoa colectiva n.º 506920771;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/040427.

Certifico que, Armando Nuno Martins Carneiro, constituiu a soci-
edade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno Carneiro, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Avenida do Abade Pedrosa, freguesia de Couto
(Santa Cristina), concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de con-
tabilidade e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, e a Maria Cândida Gonçalves Ferreira Rios, casada,
consigo residente, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2000580653

IMPACTO TOUR � VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6079/040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506966500;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040430.
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Certifico que, Maria Otília Barbosa dos Santos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Impacto Tour � Viagens
e Turismo, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de São
Rosendo, 101, freguesia e concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de agência de via-
gens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2000580688

PAULO SANTO PEREIRA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6080/040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506965481;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040430.

Certifico que, Paulo Leonel Santo Pereira e mulher, Cláudia Mar-
garida Esteves Fernandes Loureiro, constituíram a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Santo Pereira, Arquitec-
tos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Joaquim Pires de Lima, 25, 2.º,
direito, freguesia e concelho de Santo Tirso.

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 em actividades de arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente ao sócio Paulo Leonel Santo Pereira; e ou-
tra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Cláudia Mar-
garida Esteves Fernandes Loureiro.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo Leonel
Santo Pereira que, desde já, fica nomeado gerente.

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 o original.

3 de Maio de 2004. � O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2000580696

AREAL & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3199/950406; identificação de pessoa colectiva n.º 503405876;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-5 e inscrição n.º E-8; números
e data das apresentações: 18 e 19/040401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Cândido Areal da Costa, em
30 de Dezembro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que, procedeu-se ainda à alteração parcial do con-
trato, e em consequência, foram alterados os artigos 3.º e n.º 1 do 5.º
do respectivo contrato, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de
um gerente 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.

1 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2006257013

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE FERNANDES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3437/960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503650420;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-7; números
e data das apresentações: 20 e 21/040401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Maria Lucília Monteiro
Fernandes Faria, em 19 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que, procedeu-se ainda à alteração parcial do con-
trato, e em consequência, foram alterados os artigos 3.º e 4.º do res-
pectivo contrato, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, ambas pertencentes ao sócio Jorge Monteiro Fernandes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Jorge
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Monteiro Fernandes, que desde já fica nomeado gerente, bastando a
assinatura de um gerente 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.

1 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000580602

CAFÉ RESTAURANTE � NOVA ALDEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3213/950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503428779;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/040402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 12 de Março de 2004.

2 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000575285

QIN TIAN � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5364/011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505825600;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/040402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 1 de Abril de 2004.

2 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000575960

LAURENTINO BIRÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2423/911203; identificação de pessoa colectiva n.º 502659980;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 3 e 4/040405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Rui Miguel de Jesus Martins,
em 10 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que, procedeu-se ainda à alteração parcial do con-
trato, e em consequência, foi alterado o artigo 6.º do respectivo con-
trato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a inter-
venção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000575978

J. A. M. � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
PARA FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 738/
780616; identificação de pessoa colectiva n.º 500768498;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º E-11; número e data da apresen-
tação: 5/040405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Victória Sofia Fontella
Ferreira Caldas Machado, em 27 de Março de 2004, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000575986

EULÁLIA & ANABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3852/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504055542;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 8/040405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Rui Miguel de Jesus Martins,
em 10 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000575994

YOUR FACE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6066/040405; identificação de pessoa colectiva n.º 506921689;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040405.

Certifico que, Maria Susana Borges Pereira, e Sofia Carina Borges
Pereira, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Your Face � Comércio de
Vestuário, L.da, tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, fre-
guesia e Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fabricação e comercialização de
artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de
500 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambas as
sócias, que desde já ficam nomeadas gerentes, sendo sempre necessá-
rio as assinaturas de dois gerentes para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência celebrar contra-
tos de locação financeira, tomar e dar de arrendamento quaisquer bens
imóveis e trespassar estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão parcial ou total de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000562710

RICHARD DANZL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3928/980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504106074;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/20040405.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 1 de Junho de 200412 216

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.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000580610

MAK � COLAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 151/
600217; identificação de pessoa colectiva n.º 500258384; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 3/040406; data para
entrega para depósito: 20040406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por deli-
beração em 2 de Março de 2004.

Conselho de administração:
Presidente: Maria da Conceição dos Santos Gomes.
Vogais: Irene Laura da Silva Nogueira Maia, e Pedro Miguel

Albuquerque Pais Rodrigues.
Fiscal único efectivo: Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires

Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Óscar José Alçada da Quinta, revisor oficial de contas.

Suplente: José Carlos Canedo Gonçalves da Mota, revisor oficial
de contas.

Mais certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000590179

HIDROELÉCTRICA DA BOAVISTA � JOSÉ PEREIRA
DE ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5793/021205; identificação de pessoa colectiva n.º 500158843;
data de entrega para depósito: 20040406.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, os
documentos respeitantes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2003.

Está conforme.

6 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2000590195

SANTOS SOUSA & BARBOSA DE OLIVEIRA,
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5780/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506358097;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução, sendo o prazo para a sua liquidação de três anos,
a contar de 9 de Fevereiro de 2004.

7 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000505430

TABAVE � TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3523/960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503726133;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20040406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 26 de Fevereiro de 2004.

6 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000590209

JOSÉ ANTÓNIO DOS REIS GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6013/040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506777740;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 30 de Março de 2004.

7 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000590241

RORIZARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6006/031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506792978;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/040408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5000 euros para 115 000 euros, tendo em
consequência sido alterado o n.º 1 do artigo 3.º do contrato, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
115 000 euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de
103 500 euros, pertencente ao sócio José da Costa Gonçalves; e ou-
tra do valor nominal de 11 500 euros, pertencente à sócia Rosa do
Céu Martins Ferreira Gonçalves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000590250

CALF � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6069/040408; identificação de pessoa colectiva n.º 506819396;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040408.

Certifico que, Abílio da Silva Martins Leal, Manuel Figueiredo
Carvalho, Carlos Alberto Moreira Fernandes, e Adão Carneiro Leal,
constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CALF � Sociedade Imobiliária, L.da,
tem a sua sede na Avenida de Sousa Cruz, 641, 1.º, da freguesia e
concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção, compra e venda de bens
imobiliários e administração de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, distribuído por quatro quotas iguais do valor nominal
de 25 000 euros, uma de cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Carlos
Alberto Moreira Fernandes, que desde já fica nomeado gerente, bas-
tando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.
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ARTIGO 5.º

A cessão parcial ou total de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota, sem-
pre que a mesma tenha sido penhorada, arrestada, arrematada ou de
algum modo envolvida em qualquer processo judicial, que não seja o
de inventário, e ainda quando a quota for cedida em contravenção do
disposto no artigo 4.º

§ 1.º O direito de amortização caduca se não for exercido no prazo
de um ano, a partir da data em que a sociedade tenha conhecimento
do respectivo fundamento.

§ 2.º A amortização será feita pelo valor que resultar do último
balanço dado e aprovado, acrescido da parte que lhe competir nos
fundos de reserva.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000505465

SAMPAIO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4331/990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504501240;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/040408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 486,78 euros para 180 486,78 euros, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
180 486,78 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal
de 90 243,39 euros, uma de cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Afonso
Campos. 2000505198

SANTARÉM
OURÉM

JUVICAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 482;
identificação de pessoa colectiva n.º 501367870; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20040301.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Cessação de funções do gerente Manuel Lopes dos Reis Júnior, por
óbito.

Data: 22 de Junho de 2003.

Conferido, está conforme.

30 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559957

TRIGEN � ARQUITECTURA E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, Aldeia Nova, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2573;
identificação de pessoa colectiva n.º 506737527; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 3/20040405.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Carla Alexandra Morgado André,
por renúncia.

Data: 31 de Janeiro de 2004.

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Manuel Eduardo Dias André, casado.
Data: 31 de Janeiro de 2004.

Conferido, está conforme.

20 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559884

DECORFREITAS � CARPINTARIA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua Pia de Fora, Eira da Pedra, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2543;
identificação de pessoa colectiva n.º 506585638; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 4 e 5/20040325.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Henrique Silva Freitas, por renún-
cia.

Data: 27 de Janeiro de 2004.

Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: a sócia: Ana Maria Piçarra Monteiro.
Data: 27 de Janeiro de 2004.

Conferido, está conforme.

20 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559710

SANTOS CUNHA & SILVA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Estrada de Leiria, 142, Valada de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2625;
identificação de pessoa colectiva n.º 506914194; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20040326.

Certifico que, entre:
António José dos Santos Cunha e mulher, Cristina Maria Ribeiro

Silva Cunha, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
rais ele da freguesia de Fátima, concelho de Ourém, e ela da freguesia
de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, residentes na Estrada
de Leiria, Valada de Fátima, Ourém.

Que, entre si, celebram um contrato de sociedade comercial por
quotas com a firma, Santos Cunha & Silva � Transportes, L.da, com
sede na Estrada de Leiria, 142, em Valada de Fátima, freguesia de
Fátima, concelho de Ourém, com o capital social de 50 000 euros,
integralmente realizado em dinheiro, subordinado às cláusulas cons-
tantes do documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos Cunha & Silva �
Transportes, L.da, e tem  sua sede na Estrada de Leiria, 142, no lugar
de Valada de Fátima, na freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 � A gerência pode, com consentimento da assembleia geral,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência não depende de deliberação favorável dos sócios
para criar ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação.

2.º

1 � O objecto social consiste no transporte rodoviário de merca-
dorias por conta de outrém.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do referido no número anterior, incluindo socieda-
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des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais, no valor de
25 000 euros cada, subscritas uma por cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; contudo, quando feita a
estranhos, é condicionada à opção da sociedade em primeiro lugar, e
dos sócios não cedentes em segundo lugar.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo ou fora dele, são exercidas pela gerência, re-
munerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António José dos

Santos Cunha, e Cristina Maria Ribeiro Silva Cunha.

6.º

Transitório

A sociedade assume, desde já, a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias e outras despesas
necessárias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento,
ficando a gerência desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta no Banco Santander, S. A., agência de Fátima, para fa-
zer face às despesas de constituição e registo desta escritura e de in-
vestimentos do activo imobilizado.

Conferido, está conforme.

20 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559680

J. MARQUES COSTA � MEDICINA E FISIATRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Dom José Alves Correia da Silva, 284, 5.º,
esquerdo, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2628;
identificação de pessoa colectiva n.º 506908429; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20040329.

Certifico que:
Joaquim Marques Costa, contribuinte fiscal n.º 125421516, porta-

dor do bilhete de identidade n.º 4135246, emitido em 17 de Outubro
de 2000, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, casado com Maria
do Céu Fernandes Francisco, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia de São João Batista, concelho de Porto de
Mós, residente na Avenida de Dom José Alves Correia da Silva, 284,
5.º, esquerdo, em Fátima, concelho de Ourém, constitui em 15 de Março
de 2004, uma sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Marques Costa � Medicina e Fisiatria,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Dom José
Alves Correia da Silva, 284, 5.º, esquerdo, freguesia de Fátima, con-
celho de Ourém.

A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, su-
cursais ou quaisquer outras formas locais de representação, em terri-
tório nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e de
fisiatria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Joaquim Marques Costa.

4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio Joaquim Marques
Costa, desde já nomeado gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é su-
ficiente a assinatura do gerente único.

6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social. Fica a gerência auto-
rizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da socieda-
de, para aquisição de mercadorias do giro comercial, e ainda para
liquidação das despesas com a constituição e registo da sociedade.

Conferido, está conforme.

20 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559892

SALVATERRA DE MAGOS

MONTOFÍCIOS � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 742/20020108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505777045.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188812

DINATRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 318/931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503089702.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188820

IDEIAS EM CONSTRUÇÃO, CONSULTADORIA
DE MATERIAIS E SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 329/940511; identificação de pessoa colectiva n.º 503201162.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2002089175

MANCOR � SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 447/970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503789542.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188871

ANÍBAL NEVES MENDES CONDE
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 768/20020322; identificação de pessoa colectiva n.º 506063879.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188880

MOTOJUSTINO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 426/960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503681695.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188588

ALMÁCIA, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 735/20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505759632.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188570

FÁBRICA PERFIS BORRACHA, EUROPRENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 638/20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505067137.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2000, 2001 e 2002, da sociedade em
epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188561

COELHO � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PESCA, CAÇA E DESPORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 499/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 504029177.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188596

OLIVEIRA E FILIPES � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 622/20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505194490.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188618

TRANSERTEL � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 549/990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504390570.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188642

MENDES & MENDES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 391/950928; identificação de pessoa colectiva n.º 503504254.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188634

CASA AGRÍCOLA CORTE D� ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 403/951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503554804.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188677

ANASTÁCIO & FILHOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 393/951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503505838.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188685

SUSALVA � SUINICULTURA DOS FOROS
DE SALVATERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 19/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 500662983.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188693

AGRISAL � AGRICULTURA DE SALVATERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 20/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500734739.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188707

CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 57/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500751536.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188723

CONSTRUÇÕES L. CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 72/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 501843663.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188731

LOBO & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 197/901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502465948.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188740

TÁXIS � ROSA GOMES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 713/20010928; identificação de pessoa colectiva
n.º 505653362.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188758

CHURRASQUEIRA JAPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 384/950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503458287.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188766

ARMÉNIOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 367/950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503381284.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188782

RAMALHOS & VIEGAS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 115/950213; identificação de pessoa colectiva n.º 502059052.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188790

GER � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 686/20010702; identificação de pessoa colectiva
n.º 505540584.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188804

MAISVERDE � SERVIÇOS E INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 420/960327; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621323.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188847

QUINTA DA AMIEIRA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 158/900213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502451327.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188855

SOCIEDADE AGRÍCOLA PINHAL DAS TEIXEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 510/980219; identificação de pessoa colectiva
n.º 504256882.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188863

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DAS MALHADINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 254/920127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502702257.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188839
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FISCALMAGOS � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 773/20020410; identificação de pessoa colectiva
n.º 506103161.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188650

MEIA-BOTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 248/911226; identificação de pessoa colectiva n.º 502676540.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
2004188669

SANTARÉM

SANCERTRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4560/
031103; identificação de pessoa colectiva n.º 506723399;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 5, 6 e 7/040309.

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2004, lavrada a
fls. 109 do livro n.º 174-I, do 2.º Cartório Notarial de Tomar, renun-
ciou à gerência Jorge de Jesus Gonçalves, tendo sido nomeado para o
mesmo cargo, Miguel Gaspar Gonçalves, e foi alterado o contrato da
sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 4.º

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma sempre
a do gerente com capacidade profissional.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004517069

L. MIGUEL SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4627/
040423; identificação de pessoa colectiva n.º 506420639; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/040423.

Certifico que, por documento particular datado de 23 de Janeiro de
2003, Luísa Maria Miguel da Silva, divorciada, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. Miguel Silva, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Capitão Salgueiro Maia, 16, Alto
do Bexiga, freguesia de São Salvador, do concelho de Santarém.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o «aluguer de máquinas e equipamen-
tos agrícolas, cerealicultura e comércio por grosso de máquinas agrí-
colas e outros equipamentos agrícolas».

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota única de 5000 euros, da sócia Luísa
Maria Miguel da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingido a fase judicial.
4 � É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

5 � Os actos praticados contra o estabelecido no número anteri-
or, importam para os responsáveis, pelo menos, a perda da gerência
e a obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente, responsáveis
em indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 5.º

Fica desde já nomeada como gerente da sociedade, a sócia Luísa
Maria Miguel da Silva.

ARTIGO 6.º

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a levantar a quantia respeitante
ao capital social depositado, para despesas de instalação e funciona-
mento da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria Ser-
rano Durão. 2004517611

TOMAR

RUART � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2247;
identificação de pessoa colectiva n.º 506938875 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040331.

Certifico que, entre Artur Ferreira Alexandre, casado com Marieta
da Cruz Garraio Ferreira Alexandre, na comunhão de adquiridos,
morador na Rua de Carlos Augusto Coelho, 60, Pedreira; e Rui Ferreira
Figueiredo Lourenço, casado com Guida Maria Marques Lourenço, na
comunhão de adquiridos, morador na Rua do Pêssego, 75-A, São Pedro
de Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUART � Construções, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Carlos Augusto Coelho, 60, freguesia da
Pedreira, concelho de Tomar.

2 � 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 na construção civil, compra, ven-
da e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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
Artur Ferreira Alexandre, e Rui Ferreira Figueiredo Lourenço.
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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 é
necessária a intervenção 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, 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.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
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.

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000743943

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

FOZ COURA � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 836/
20040423; identificação de pessoa colectiva n.º 506685780 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040423.

Certifico que, entre Pedro André Cerqueira Serro Martins, e
Fernanda Augusta Lourenço Serro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Foz Coura � Importação
Exportação Equipamentos Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua
de 5 de Outubro, 1150/1158, freguesia de Vila Praia de Âncora, con-
celho de Caminha.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar, filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação
social no território nacional e estrangeiro, sem necessidade do con-
sentimento da assembleia geral.

3 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em qual-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como as-
sociar-se a qualquer pessoa singular ou colectiva para, nomeadamente
formar agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, novas sociedades, consórcios e
associações em participação, independentemente do respectivo ob-
jecto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil,
designadamente revestimentos de pavimentos, e de paredes e emprei-
tadas de obras públicas. Comércio, importação e exportação de má-
quinas, equipamentos e materiais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4500 euros, perten-
cente ao sócio Pedro André Cerqueira Serro Martins; e outra do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Fernanda Augusta Lourenço
Serro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ca-
bem ao sócio Pedro André Cerqueira Serro Martins, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios ou a estranhos depende do
consentimento da sociedade, que gozará do direito de preferência.

2 � Não pretendendo a sociedade preferir, gozarão de preferência
os sócios.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 50 000 euros, desde que deliberado por unani-
midade dos sócios que representem a totalidade do 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 forem
fixadas em assembleia geral.

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.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 2006183095

MELGAÇO

ESCOLA DE RAFTING, ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 125/
040421; identificação de pessoa colectiva n.º 503831352;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 5/040421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Manuel Augusto Marques Janeiro.
Data: 5 de Março de 2004.
Causa. Renúncia.

Está conforme.

28 de Abril de 2004. � O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2001571674

MB � AGRICULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 92/
910717; identificação de pessoa colectiva n.º 502592079;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 5, 10 e 11/040416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Reforçado o capital social com 395 000 euros em dinheiro,
subscrito quanto a 235 000 euros por Verena Elisabeth Wimer; e quan-
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to a 160 000 euros por Beatrice Verna Silvestri, passando o capital
de 5000 euros para 400 000 euros.

2 � Cessação de funções da gerente Verena Elisabeth Wimer.
Data: 28 de Outubro de 2003.
Causa: renúncia.
3 � Designação dos gerentes Vitorino Mesquita Machado, e Ana

Paula Mesquita de Oliveira Simões.
Data da deliberação: 9 de Dezembro de 2003.

A redacção actualizada do pacto foi depositada na respectiva pasta.

Está conforme.

27 de Abril de 2004. � O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2001571658

PONTE DE LIMA

AGELIMA II � ENGENHARIA E QUALIDADE, L.DA

Sede: Urbanização do Sobral, lote 1, rés-do-chão, fracção U,
Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1296/20030715; identificação de pessoa colectiva
n.º 506334406; número e data da entrada: 2/20040429.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

29 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006067729

TÁXI � JOSÉ ABREU GOMES, L.DA

Sede: Rorir, Beiral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1118/20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505626489;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040430.

Certifico que, por escritura lavrada de fls. 51 a fls. 52 do livro
n.º 335-S, do Cartório Notarial de Ponte de Lima, relativamente à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução por acor-
do dos sócios, tendo as contas sido aprovadas em 5 de Abril de 2004,
não existindo passivo.

Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006067770

LIMA PIRES � AUTO TÁXIS, L.DA

Sede: Cubo, Mato, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1214/20021026; identificação de pessoa colectiva n.º 506292940;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040430.

Certifico que, por escritura exarada em 5 de Abril de 2004 a fls. 53 e
seguintes do livro n.º 335-S, do Cartório Notarial deste concelho de
Ponte de Lima, foi relativamente à sociedade em epígrafe, registada
a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 5 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2006067753

COFRAGENS E CONSTRUÇÕES � JOAQUIM AMORIM, L.DA

Sede: Bouças, Fontão, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 819/20000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504890875;
número e data da entrada: 1/20040430.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2002928584

HAT TRICK � CONCEPT DESIGN
TEXTO, IMAGEM, ESPECTÁCULO, L.DA

Sede: Bacozil, Santa Cruz, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1313/20031015; identificação de pessoa colectiva n.º 506702928;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 6 e 7/20040429.

Certifico que, por escritura exarada em 7 de Abril de 2004, de
fls. 17 a fls. 18 v.o do livro n.º 137-E, do Cartório Notarial de Ponte
da Barca, foi relativamente à sociedade em epígrafe, registado o au-
mento do capital social de 6000 euros para 102 000 euros, realizado
em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios tendo sido tam-
bém, alterado parcialmente o contrato da sociedade, quanto aos seus
artigos 5.º e 6.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
102 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor de
34 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Manuel
Araújo da Silva, David António Laranjo Gomes da Costa, e Luís Miguel
Correia da Costa.

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade compete a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura de dois dos gerentes.

Que, todas as entradas já se encontram realizadas, não sendo devi-
das quaisquer outras entradas para além das efectuadas, quer por força
da lei, quer pelo contrato ou por deliberação.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actua-
lizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2006067745

VIANA DO CASTELO

CONFECÇÕES SÁ PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3324; identificação de pessoa colectiva n.º 505721856.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003977635

PIZARIA BIG-MANU� S, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3630; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/20040405.

Certifico que, por escritura de 5 de Abril de 2004, exarada de
fls. 139 a fls. 140 do livro n.º 151-A, do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Maria da
Conceição de Sousa Rosas Ferreira, um contrato de sociedade
unipessoal, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Pizaria Big-Manu�s,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Feira, freguesia de
Barroselas, concelho de Viana do Castelo.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimentos
de restauração e bebidas, nomeadamente pizaria, hamburgaria, snack-
bar e café. Comércio de pão quente e de produtos de pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968172

DINÂMICA E COMPETITIVIDADE � NORTE, GESTÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3629; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/
20040405.

Certifico que, por escritura de 31 de Março de 2004, exarada de
fls. 53 a fls. 55 do livro n.º 479-A, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, foi celebrado por Válter Antó-
nio Pinto Lopes de Carvalho, e David Ribeiro Faria, um contrato de
sociedade, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dinâmica e Competitividade � Norte,
Gestão Empresarial, L.da, com sede na Rua de Aveiro, 198, Edifício
Palácio, 2.º, sala 206, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de
Viana do Castelo.

§ 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 actividades de gestão empresarial de
consultoria para os negócios e a gestão; exploração de gabinete de
contabilidade e de gabinete de engenharia e arquitectura; prestação de
serviços às empresas nas áreas do marketing, design e da inovação
tecnológica, bem como no apoio ao licenciamento e aos projectos
económico-financeiros a nível nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Válter António Pinto Lopes de
Carvalho; e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao só-
cio David Ribeiro Faria.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez 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
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeado gerente o sócio Válter António Pinto
Lopes de Carvalho.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, 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, 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, gozando esta em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, 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 qualquer sócio;
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.
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 nominal da quota.

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.

14 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968164

ENTRE PORTAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3631; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040406.

Certifico que, por escritura de 8 de Janeiro de 2004, de fls. 86 a
fls. 87 do livro n.º 144-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Ricardo Filipe Gon-
çalves Alves da Costa, um contrato de sociedade unipessoal, que pas-
sa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Entre Portas � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Gago
Coutinho, 154, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Viana
do Castelo.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 22 500 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita exigida
por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quando necessária.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968210

VILA NOVA DE CERVEIRA

MÁRIO PARADA � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 534; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040427.

Certifico que, Mário Rodriguez Parada, solteiro, maior, Tragove,
100, Corbillon, Cambados, Espanha, constituiu a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato, com os artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mário Parada � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Edifício Ilha dos Amores, 17,
em Vila Nova de Cerveira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto «transportes rodoviários de mercado-
rias, aluguer de veículos automóveis e outras actividades auxiliares dos
transportes terrestres».

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma só quota do referido valor nomi-
nal, pertencente a Mário Rodriguez Parada.

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao máximo de 50 000 euros.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração do sócio, bem como a sua representação, compete à não sócia,
desde já nomeada gerente, Mercedes Rodriguez Fajardo, casada, resi-
dente no Lugar Iglesia-Deiro, 97, Vila de Arousa, Pontevedra,
Espanha, que igualmente presta capacidade profissional à sociedade.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessário a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer contratos
de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessários ou
inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita exigida por
lei e de acordo com a deliberação do próprio sócio, quando necessária.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005719501

LANTRANS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040427.

Certifico que, José António Parício Garcia, solteiro, maior, Rua
Mayor, 18, Valência, Espanha, constituiu a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato, com os artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LANTRANS � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Edifício Ilha dos Amores, 17, em
Vila Nova de Cerveira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto «transportes rodoviários de mercado-
rias, aluguer de veículos automóveis e outras actividades auxiliares dos
transportes terrestres».

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma só quota do referido valor nomi-
nal, pertencente a José António Parício Garcia.

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao máximo de 50 000 euros.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração do sócio, bem como a sua representação, compete ao sócio,
ficando desde já nomeado gerente, José António Parício Garcia, sen-
do obrigatório a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer con-
tratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita
exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio sócio, quan-
do necessária.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005719544

VILA REAL
MESÃO FRIO

NOGUEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 109/
040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506946649 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040430.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nogueira & Irmão, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede no Largo do Pelourinho, freguesia de
Santa Cristina, concelho de Mesão Frio.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto as actividades de talho e restaurante.

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 5.º

Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
favor de outras pessoas carece de prévio consentimento da sociedade,
à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar, e
seguidamente aos sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, José
Fernando da Cunha Nogueira, e Carlos Manuel da Cunha Nogueira,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, deduzidos das
percentagens que se mostrem necessárias para a constituição ou rein-
tegração do fundo de reserva legal, terão o destino que for deliberado
em assembleia geral.

Conferi, está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Simões
Correia Vilas Boas. 2001748507

VILA REAL

MOÇAMBICANOS DO NORTE � EMPRESA COMERCIAL
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 277;
identificação de pessoa colectiva n.º 500614130; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003973982

SOVIRAL � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
E EXPLORAÇÃO DE CINEMAS DE VILA REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 330;
data da apresentação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003973974

A. CAMILO FERNANDES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 501135294; data da apresen-
tação: 030624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003973966

MANUEL MIRANDA BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 385;
data da apresentação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos,
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954872

STAND MARCAUTO DE CAMPEÃO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 405; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 501220976; data da apresentação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954880

DOUROMED � REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL
MÉDICO-CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1649; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505140292; data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

19 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002228086

DISTRIBRA� S � TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1652;
identificação de pessoa colectiva n.º 505118548; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a da acta da assembleia e restantes documen-
tos referente a prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954503

JOCASVAL � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 637; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 502239212; data da apresentação: 030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954511

EDUCATA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1385; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 504175300; data da apresentação: 030626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954520

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA VILAREALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1683;
identificação de pessoa colectiva n.º 505165759; data da apresen-
tação: 030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954538

ARQUITECTOS PIOLEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 502273917; data da apresen-
tação: 030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954546

FLAVIFER � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1018;
identificação de pessoa colectiva n.º 503264075; data da apresen-
tação: 030624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954554

TEIXEIRA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 968;
data da apresentação: 030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954562

TÁXIS SÍLVIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1674;
identificação de pessoa colectiva n.º 505087880; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954570

CABANELAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 500170606; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954589

FERREIRA OCULISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 964;
identificação de pessoa colectiva n.º 503085499; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954597

ESCOLA DE CONDUÇÃO AUTO STOP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1393;
identificação de pessoa colectiva n.º 504190997; data da apresen-
tação: 030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954600

SAMPAIO & TABOADA � SEGURANÇA, MEDICINA
E QUALIDADE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1806;
identificação de pessoa colectiva n.º 505744627; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente à prestação de contas de 2002.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954619

AZEVEDO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 502188030; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954899
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SERRALHARIA REDONDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 588;
identificação de pessoa colectiva n.º 502101539; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954856

METALO � INDÚSTRIA TRANSMONTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 508;
identificação de pessoa colectiva n.º 501786694; data da apresen-
tação: 030625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta da assembleia e restantes documentos
referente a prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954848

VISEU
MANGUALDE

SHOPPING CHÃS CENTER � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 857/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505265605; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040420.

Certifico que, por escritura de 1 de Abril de 2004, exarada a
fls. 60 do livro n.º 24-A, do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu a sociedade em epígrafe, procedeu ao aumento
de capital em 27 100 euros, ficando este elevado para 42 100 euros,
mediante duas novas entradas, em numerário da importância de
13 550 euros, subscritas uma por cada um dos sócios, Carlos Alberto
António de Matos, e Eduardo José António de Matos, em aumento
da respectiva participação social, e à alteração do contrato da socie-
dade, dando nova redacção aos artigos 1.º (corpo), 3.º e 4.º

1.º

A sociedade adopta a firma Shopping Chãs Center � Comércio de
Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua de David Sul da
Costa, lugar e freguesia de Chãs de Tavares, concelho de Mangualde.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
42 100 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 21 050 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Carlos Alberto António de Matos, e Eduardo José António de
Matos.

4.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, prestações
suplementares de capital até ao montante global de 500 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, bem como os
documentos que serviram de base ao registo, ficaram depositados na
pasta respectiva.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Maria Je-
sus Gonçalves Silva. 2003430814

FORTÁXI � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 884;
identificação de pessoa colectiva n.º 505595982; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20040416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução.

Prazo para a liquidação: até 30 de Abril de 2004.

Certifico ainda que, os documentos que serviram de base ao registo
ficaram depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003430784

OLIVEIRA DE FRADES

COMPOZELA � FÁBRICA DE COMPOTAS, L.DA

Sede: Lugar de Sernada, freguesia de São Vicente de Lafões,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 449/010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505339056;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/040423.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo de:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2004.

26 de Abril de 2004. � A Ajudante em substituição legal do Con-
servador, Aida Fernandes Gaspar. 2002784337

DÁLIA CARVALHINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 7 de Outubro, 19, 2.º, direito,
freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 593/040422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
040422.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, por: Dália
Carvalhinhos das Lapas da Silva, casada com Fernando Martins da
Silva, na comunhão de adquiridos, Rua de 7 de Outubro, 19, 2.º, direi-
to, freguesia e concelho de Oliveira de Frades, que se rege pelo con-
trato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Dália Carvalhinhos, Unipes-
soal, L.da, com o cartão provisório de identificação de pessoa colec-
tiva e entidade equiparada n.º 506946592, e com o código de activi-
dade n.º 52 630.

2.º

A sede da sociedade fica instalada na Rua de 7 de Outubro, 19, 2.º,
direito, freguesia e concelho de Oliveira de Frades.

A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização a retalho de outros
produtos alimentares, diatéticos, comésticos e quaisquer produtos afins.
Prestação de serviços.

4.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente subscrito e realizado
em dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme aquele
decidir.
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2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes a sócia, e Fernando Martins
da Silva, casado, natural da freguesia de Arcozelo das Maias, deste con-
celho e com ela residente.

6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quasiquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que ne-
cessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessárias.

7.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital,
até ao quíntuplo do capital social.

8.º

Por falecimento do sócio a sociedade não se dissolve, devendo os
seus herdeiros nomear um de entre si que a todos represente na soci-
edade, enquanto a quota se mantiver indivisa, observando-se o mes-
mo se a quota for adjudicada em comum.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Ajudante em substituição legal do Con-
servador, Aida Fernandes Gaspar. 2002784310

TABUAÇO

TÁXI CARDOSO & PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 98/
010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505474476; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Apresentação n.º 2/20040331.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Causa: deliberação dos sócios.
Data da deliberação: 26 de Março de 2004.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2001461046

TÁXI LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 74/
991206; identificação de pessoa colectiva n.º 504656155; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20040427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Apresentação n.º 4/20040427.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Causa: deliberação dos sócios.
Data da deliberação: 20 de Abril de 2004.
Data da aprovação das contas: 20 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2001461038

TÁXI EMÍLIO RODRIGUES & MARIA DE LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 110/
011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505698390; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/20040423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Apresentação n.º 2/20040423.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.

Causa: deliberação dos sócios.
Data da deliberação: 22 de Abril de 2004.
Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2001461020

VISEU

NUNO MOTA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5418;
identificação de pessoa colectiva n.º 506874079; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 23/040419.

Certifico que, Nuno Sérgio Andrade Mota, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Nuno Mota � Unipessoal, L.da, vai ter
a sua sede na Costeira de Santa Bárbara, lote 4, rés-do-chão, esquer-
do, loja 11, lugar de Travassós de Cima, freguesia de Rio de Loba,
concelho de Viseu.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de marketing e
publicidade.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e é formado por uma quota de igual valor, pertencen-
te ao único sócio, Nuno Sérgio Andrade Mota.

5.º

A gerência da sociedade e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao seu único sócio, Nuno
Sérgio Andrade Mota, que desde já, fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
judicial e extrajudicialmente, basta a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários, para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

O único sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de 250 000 euros.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006344692

MILENA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5419;
identificação de pessoa colectiva n.º 506955630; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/040419.

Certifico que, Milena Lapas da Silva, constituiu a sociedade supra
indicada, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Milena Silva, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Urbanização Quinta do Bosque, lote 141, 6.º, direito,
posterior, freguesia do Coração de Jesus, Viseu.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos alimentares,
dietéticos e cosméticos, promoção, divulgação e realização de even-
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tos, realização de acções de formação, angariação de equipa de traba-
lho e prestação de serviços de consultadoria nas referidas áreas.

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.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 2006344706

MACROQUINTAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3616;
identificação de pessoa colectiva n.º 504268449; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 26/040419.

Certifico que, foi registado o seguinte:
N.º 3-Apresentação n.º 26/20040419.
Nomeação de Lurdes Ferreira Teixeira, solteira, maior, como ge-

rente, detentora de capacidade profissional, por deliberação de 29 de
Março de 2004.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel). 2006344714

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LEMOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3278;
identificação de pessoa colectiva n.º 503921882; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040419.

Certifico que, foi registado o seguinte:
N.º 1-Averbamento n.º 1, Apresentação n.º 19/20040419.
Cessou funções de gerente, Maria Clarinda da Silva Amaral Ferreira,

por renúncia de 1 de Fevereiro de 2004.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel). 2006344722

ORTHOMAXIL � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5417;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040416.

Certifico que, Rogério Marques de Ascenção, constituiu a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ORTHOMAXIL � Comercia-
lização de Material Médico Hospitalar, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede em Quinta da Caixa, lote 17, freguesia de Abraveses, concelho
de Viseu.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: compra, venda e revenda de material
hospitalar/médico. Importação e exportação.

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 ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente 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, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 20 000 euros.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
Neves e Matos. 2006344684

NATURAPLUS � PRODUTOS DIETÉTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5415;
identificação de pessoa colectiva n.º 506903508; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 42/040414.

Certifico que, Mafalda Sofia Lopes Ferreira Simões, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NATURAPLUS � Produtos
Dietéticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, lote 2,
loja, direita, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Viseu.

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: comércio de produtos naturais,
dietéticos e ortopédicos.

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 e a representação da sociedade, pertence à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a não sócia Maria de Lurdes da
Conceição Lopes, divorciada, residente em Tondelinha de Orgens,
Viseu.

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.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 100 000 euros.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006344625

PORTAS FONSECA � EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5416;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040412.

Certifico que, entre João Monteiro da Fonseca, Orlando Georges
Guy, e Michel Vaquerizo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Portas Fonseca � Equipamentos
de Segurança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Major Monteiro Leite,
37, rés-do-chão, freguesia de São José, concelho de Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda, importação e
exportação de portas blindadas e outro tipo, cofres fortes, alarmes,
câmaras de vigilância e acessórios para os mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 2600 euros, pertencente ao sócio João Monteiro da
Fonseca; e duas quotas iguais, do valor nominal de 1200 euros cada,
pertencentes aos sócios, Orlando Georges Guy, e Michel Vaquerizo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, 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 nomeado gerente, o sócio João Monteiro da
Fonseca.

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, adjudicação em

juízo, 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 exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, 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
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, nos termos da alínea d) do
n.º 1 deste artigo, a respectiva quota não for amortizada no prazo de
90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros deverão desig-
nar, 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.

28 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006344641

AUTO 229 � COMÉRCIO PEÇAS AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5192;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/040416.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou o pacto social, dan-
do nova redacção aos artigos: 1.º (corpo), 3.º, 4.º, 5.º e 6.º e aditando
o artigo 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma AUTO 229 � Comércio Peças
Auto, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Santa Bárbara, loja
1, Costeira de Santa Bárbara, freguesia de Santa Maria de Viseu, con-
celho de Viseu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Henrique de Almeida Monteiro; e
outra no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio João Luís
dos Santos Gonçalves.

4.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.

5.º

1 � A gerência da sociedade, pertence a sócios ou estranhos a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência o sócio
Henrique de Almeida Monteiro, e sendo agora nomeado gerente o
sócio João Luís dos Santos Gonçalves.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

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 o direito de preferência.

7.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.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 2006344765

ALMEIDAS & FIGUEIREDO & ASSOCIADOS
EMPRESA DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3401;
número e data da apresentação: 21/20040416.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou o seu contrato quan-
to aos artigos 3.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 26 935,08 euros, integralmente realizado e
subscrito em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor de 13 467,54 euros respectivamente, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Jorge Abel de Oliveira Figueiredo, e José Moreira
de Almeida Correia.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, será nomeada em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes os sócios, Jorge Abel de Oliveira Figueiredo, e José
Moreira de Almeida Correia.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
necessária a assinatura de dois gerentes, sendo que para os actos de
expediente, basta a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, Maria Luísa Rodrigues Ferreira Moreira de
Almeida, renunciou à gerência, em 27 de Fevereiro de 2004.

Os estatutos actualizados encontram-se depositados na respectiva
pasta.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da Con-
ceição de Almeida Ferreira. 2006344757

VISEU CASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4572;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 a 7/040416.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou o pacto social quan-
to aos artigos 1.º, 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Viseu Casa � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Capitão
Salomão, 111, freguesia de São José, concelho de Viseu.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e correspondente à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, José Manuel Amaral de Loureiro, e Carlos Manuel Rodrigues
Loureiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio,
José Manuel Amaral de Loureiro.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, cessaram funções de gerentes, António da Silva
Tomé, e Messias do Carmo dos Santos, por renúncia em 12 de Abril
de 2004.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006344749

C. B. A. � COMÉRCIO DE BARCOS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3114;
identificação de pessoa colectiva n.º 503786829; número e data da
apresentação: 6/20040419.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 22 de Abril de 2004.

30 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006344730

VOUZELA

VISOCALÇADAS � PAVIMENTOS E CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 334/
040427; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
040427.

Certifico que, entre: Jorge Manuel de Oliveira Rodrigues, casado com
Maria Luísa de Jesus Rodrigues Correia, na comunhão geral de bens,
residente na Avenida de São Lourenço, 2, Igarei, Queirã, Vouzela; e
Maria Luísa de Jesus Rodrigues Correia, casada com o primeiro
outorgante e com ele residente, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação VISOCALÇADAS � Pa-
vimentos e Calçadas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de São Lourenço, 2,
Igarei, freguesia de Queirã, concelho de Vouzela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de pavimentos,
arruamentos, muros de vedação e suporte em pedra.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 8000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 4000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Jorge Manuel de Oliveira Rodrigues, e Maria Luísa de Jesus Rodrigues
Correia.

ARTIGO 4.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, ficando desde já designados gerentes os
sócios, Jorge Manuel de Oliveira Rodrigues, e Maria Luísa de Jesus
Rodrigues Correia.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 80 000 euros.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto Bis-
po Pimenta. 2005280224

FERRO MOÇAMEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 171/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503751618; número
e data da apresentação: 20040429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto Bis-
po Pimenta. 2005280232

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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