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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São João

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector de Equipamento (piso 1)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

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 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ 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)

Categoria de serviços   60
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços de transporte de doentes, durante o ano 2005.

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)

Objecto60.11.33.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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 £ to-
dos 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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2005 (dd/mm/aaaa)

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
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

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 £
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
16/2005-E.

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

Data limite de obtenção 26 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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).

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)

26 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 090 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector de Equipamento (piso 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    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

02 /03 /2005 (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.

2 de Março de 2005. — A Directora do Departamento de Aprovi-
sionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000166853

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto da Água

Direcção de Serviços de Projectos e Obras

Divisão de Obras

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
I N A G DSPO

Endereço Código postal
Avenida Almirante Gago Coutinho, 1049-066 Lisboa
30, piso 7

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218430120 218430477

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.inag.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de reabilitação das arribas da Praia do Algodio, Ericeira.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Natureza e extensão dos trabalhos:

Saneamento de blocos instáveis e limpeza da arriba e plantação de coberto ve-
getal adequado aos fenómenos de ravinamento;

Suporte de blocos, através de pregagens passivas;
Construção de máscaras de revestimento em alvenaria de pedra ao longo das su-

perfícies em erosão e drenagem do interior do maciço;
Drenagem superficial de crista da arriba, ao longo do caminho pedonal;
Colocação de redes metálicas de protecção nos trechos superiores da arriba.

O preço base para efeitos de concurso é de 625 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Praia do Algodio, Ericeira, concelho de Mafra, distrito de Lisboa.

Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Os trabalhos da empreitada correspondem à categoria 45.11.1 subcategorias
45.11.11, 45.11.12 à categoria 45.12.1 subcategoria 45.12.10 e à categoria 45.21.6
subcategoria 45.21.64 a que se refere o Regulamento CE n.º 1232/98, da Comissão
de 17 de Junho publicado no JOCE n.º L177, de 22 de Junho.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada diz respeito a todos os trabalhos descritos em II.1.6.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 05  e/ou em dias \\\  a partir da data da
consignação (para obras)

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará caução no valor corres-
pondente a 5% do valor total de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam
A empreitada é realizada por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os trabalhos serão pagos por autos de medição, nos termos do artigo 21.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os encargos serão satisfeitos pela dotação de investimento do plano consignada
ao INAG para 2005 e subvenções comunitárias que lhe estão afectas e será supor-
tado pela seguinte dotação orçamental:

Cap, 50.
Div, 03 Subdiv, 00.
Programa 032, valorização e gestão da orla costeira, Cl. Funcional, 20.46.
Medida 002, promover a defesa costeira e zonas de risco.
Proj. 2721, defesa costeira, zonas de risco.
Actividade, 128.
Acção, 423.091.
CE 07.01.04 AO FF 110.
Distrito, Lisboa (11).

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente tendo em vista a celebração do contrato na moda-
lidade 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 podem ser admitidos a concurso os concorrentes que satisfaçam, à data da entre-
ga das propostas, as condições de idoneidade, avaliada nos termos do artigo 55.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos

a) Os titulares de alvará de obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) contendo as seguin-
tes autorizações:

7.ª subcategoria (drenagens e tratamento de taludes) da 5.ª categoria (outros
trabalhos), em classe correspondente ao valor global da proposta;

6.ª subcategoria (paredes de contenção e ancoragens) da 5.ª categoria (outros
trabalhos) e das classes correspondentes ao valor dos trabalhos a que
cada um desses trabalhos cabe na proposta.

b) Os não titulares de alvará de empreiteiros de obras públicas que apresentam
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencio-
nadas no anexo VIII ao Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará
os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e eco-
nómica e capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a clas-
sificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará de empreiteiros 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 sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso. (artigo 67.º, Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março).

No caso de concorrente cuja sede se situe noutro Estado membro da Comunidade
Europeia e que não possua aquele ou aqueles alvarás, prova da sua inscrição como
empreiteiro nesse país, devendo a equivalência à inscrição e classificação portu-
guesa exigidas para o concurso ser requerida ao Instituto de Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) tendo em consideração o dis-
posto no artigo 54.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos compro-
vativos exigidos
Na avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente, ou de cada
empresa em caso de apresentação associada, deverão os concorrentes satisfazer, com
base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.
O cálculo dos indicadores referidos será efectuado com base nos elementos exigi-
dos nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Capacidade técnica — experiência comprovada, por certificados passados pelos
donos de obra, na execução de obras similares, tendo também em conta o estipulado
no ponto 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como o
referido no ponto 19.4 do programa de concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 — Garantia de boa execução (60%) avaliado por:

Memória descritiva e processos construtivos a adoptar (40%);
Adequabilidade do programa de trabalhos às condições locais tendo em vista a

minimizaçâo dos impactes ambientais durante a construção da obra (20%).

2 — Condições mais vantajosas de preço (30%) avaliadas por — preço total.
O cálculo deste factor será obtido aplicando a seguinte fórmula:

P = 10 × (menor preço apresentado/preço da proposta em apreciação)

3 — Prazo de execução (10%) — o cálculo deste factor será obtido aplicando a
seguinte fórmula:

P = 10 × (menor prazo apresentado/prazo da proposta em apreciação)

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adi-
cionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 035 dias a contar
da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque ou numerário.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 035 dias a contar do envio do anúncio para
o Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da Repú-
blica
Hora: Até às 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da
data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de
intervenção do titular da empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade.

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora 10 horas. Local INAG, Avenida Almirante Gago Coutinho, 30, piso 7, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O processo de concurso encontra-se patente na Divisão de Obras, da Direcção de
Serviços de Projectos e Obras, Avenida Almirante Gago Coutinho, 30, piso 7
(sala 6), 1049-066 Lisboa, onde pode ser examinado, ou pedido todos os dias
úteis das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos.
O prazo considerado no ponto II.3) é considerado máximo, devendo-se ter em con-
ta o estipulado no ponto 13.1 do programa de concurso.

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

\\ /\\ /\\\\

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

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, Orlando Borges.
3000166820

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto da Água, INAG Direcção de Serviços de Projectos

e Obras

Endereço Código postal
Avenida Almirante Gago Coutinho, 1049-066 Lisboa
30, piso 7

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218430120 218430477

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
inforag@inag.pt www.inag.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Consolidação do dique da margem esquerda do leito central do rio Mondego.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objectivo do contrato consiste na realização dos trabalhos relativos à consoli-
dação do dique da margem esquerda do leito central do rio Mondego, abrangendo
o talude e zona adjacente, numa extensão de 6446 m, incluindo também um peque-
no troço, com cerca de 150 m do dique da margem direita, na zona de Formoselha.
A empreitada engloba resumidamente os seguintes trabalhos:

Construção de uma vala drenante longitudinal;
Construção de caixas de derivação com sumidouros;
Construção de muretes em gabiões;
Construção de valetas de plataforma;
Construção de passagens hidráulicas, caleiras e bocas de lobo;
Construção de máscaras drenantes no talude exterior do dique.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Aproveitamento hidráulico do Baixo Mondego, distrito de Coimbra, concelho de Coimbra.

Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente empreitada, encontra-se na classificação estatística de produtos por ac-
tividade (CPA), a que se refere o regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado posteriormente pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, na secção
F, divisão 45, grupo 45.2, classe 45.24, categoria 45.24.1, subcategoria 45.24.14.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada diz respeito a todos os trabalhos descritos em II.1.6. e as quantidades
constam no processo de concurso.
O preço base para realização da empreitada objecto é de 1 200 000 euros, com ex-
clusão do IVA.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 06  e/ou em dias \\\  a partir da data da
consignação (para obras)

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor
correspondente a 5% do valor total do contrato e será prestada por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantias pelo Estado, ou mediante garantia
bancária, ou ainda por seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam
A empreitada é realizada por série de preços.
Os trabalhos serão pagos por autos de medição, de acordo com o plano de traba-
lhos e plano de pagamentos definitivo, e nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Os encargos serão satisfeitos pela dotação de investimento do plano consignada
ao Instituto da Água e nas subvenções comunitárias que lhe estão afectas, nomea-
damente:

Cap, 50.
Div, 03.
Subdiv, 00.
Programa, P29, ambiente e recursos naturais, Cl. funcional, 20.45.
Medida, 002, construção e reabilitação e intra-estruturas hidráulicas.
Projecto, 2711, aproveitamento hidráulico do Baixo Mondego.
Cl. Ec., 07.01.05Ao, FF110.
Actividade, 514. Obras de regularização. Consolidação do dique da margem

esquerda do leito central do rio Mondego.
Distrito, Coimbra (06).

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamento de empresa, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos exigi-
dos no n.º 13.2 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da propos-
ta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da
obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso da adjudicação de a empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Só podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), de
acordo com a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, contendo:

A 1.ª subcategoria (obras fluviais e canais) da 3.ª categoria (obras hidráuli-
cas) a qual tem ser de classe que cubra o valor global da proposta e inte-
grar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;

A 1.ª subcategoria (vias de circulação rodoviária e aeródromos) da 2.ª catego-
ria (vias de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas) na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeite, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 (os trabalhos respei-
tantes a esta subcategoria são os constantes dos capítulos 7 a 10 do mapa
de quantidades de trabalho).

b) Os não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI, que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitida por uma das
entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I da secção I da Porta-
ria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro o qual, indicará os elementos de referên-
cia relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;

c) Os não titulares de alvará de empreiteiro 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 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.

Os constantes do n.º 15.1 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos compro-
vativos exigidos
Os constantes das alíneas c), d) e i) do n.º 15.1 do programa de concurso.
Na avaliação da capacidade económica e financeira, deverão os concorrentes satis-
fazer os valores de referência dos indicadores mencionados na portaria em vigor.
No caso do consórcio, cada uma das empresas do mesmo, deverá também satisfazer
o disposto na referida portaria.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes das alíneas e) a h) do n.º 15.1 do programa de concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

a) Valia e exequibilidade técnica da proposta (50%), avaliada por:

Memória descritiva e processos construtivos adoptados, (20%);
Meios humanos e materiais disponíveis, (20%);
Adequabilidade do programa de trabalhos às condições locais, (10%).

(cada um destes sub-critérios será classificado autonomamente segundo uma es-
cala de valores inteiros, variando de 1 a 10, afectado pelo respectivo índice de
ponderação);

b) Melhores condições de preço (40%), avaliadas por:

Valor da proposta, (35%);
Coerência dos preços unitários, (5%).

O cálculo da ponderação deste sub-critério será obtido aplicando a seguinte
fórmula:

P2 = 10 × (menor preço apresentado/preço da proposta em apreciação)

c) Prazo de execução (10%) — o cálculo da pontuação deste sub-critério será
obtido aplicando a seguinte fórmula:

P3 = 10 × (menor prazo apresentado/prazo da proposta em apreciação)

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 84.121.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adi-
cionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 040 dias a contar
da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 200 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento do processo do concurso e documentos complementares deverá ser
feito contra recibo no serviço indicado em I.1.
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 040 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: Até às 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da
data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de inter-
venção do titular da empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de iden-
tidade e no caso de intervenção dos representantes de empresas, de sociedade ou de
agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de
identidade e de uma credencial passada pela empresa, sociedade ou agrupamento, da
qual constem o nome e o número de bilhete de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora: 10 horas. Local: Instituto da Água (INAG), Avenida Almirante Gago
Coutinho, 30, piso 7, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O processo de concurso encontra-se patente na Divisão de Obras da Direcção de
Serviços de Projectos e Obras, Avenida Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066
Lisboa (piso 7, sala 6) onde pode ser examinado, ou pedidos o processo de con-
curso e documentos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças,
todos os dias úteis das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 mi-
nutos, desde da data de publicação do presente anúncio no Diário da República,
até ao último dia útil anterior ao do acto público do concurso.
O prazo indicado em II.3 é o prazo máximo para a execução dos trabalhos, devendo
ser tido em consideração o estipulado em 13.1 do programa de concurso.

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

\\ /\\ /\\\\

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

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, Orlando Borges.
3000166825

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Município de Albergaria-a-Velha Divisão de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça Ferreira Tavares 3850-053 Alb-a-Velha

Localidade/Cidade País
Albergaria-a-Velha Portugal

Telefone Fax
234529300 234522225

Correio electrónico Endereço internet (URL)
camara@cm-albergaria.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Encantos e recantos do Vouga, Parque do Poço do Barreiro, Pinheiro, São João de Loure.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trabalhos preparatórios, pavimentos, electricidade, equipamentos, mobiliário urba-
no, áreas verdes, etc.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de São João de Loure e concelho de Albergaria-a-Velha.

Código NUTS PT 200
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.23.31.20-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.32.22-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.61.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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   £

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 e o
preço base para efeitos de concurso é de 211 428 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da decisão de consi-
gnação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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)
Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apresentar uma caução no
montante de 5% do valor da adjudicação, que será prestada em dinheiro ou em títu-
los emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por
seguro caução, nos termos previstos no caderno de encargos.
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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, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março e os pagamentos far-se-ão por medição com observân-
cia do disposto nos artigos, 21.º, 42.º e 202.º e seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março. Os encargos da empreitada são suportados pela dotação do or-
çamento da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Quando o concorrente for um agrupamento de empresas, estas deverão constituir-se
juridicamente em uma única entidade ou em consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, para efeitos de celebração do contrato.

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

a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) que contenha:

1.ª classificação na 1.ª subcategaria da 2.ª categoria, na classe que cubra o
valor total da proposta;

2.ª classificação na 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente
à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra a
subempreiteiros. Neste caso, ficará a eles vinculado por contrato, para a
execução dos trabalhos correspondentes, devendo ser anexado à proposta
as declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das auto-
rizações respectivas, acompanhadas dos correspondentes certificados de
classificação de empreiteiro de obras públicas.

b) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,
não sendo detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas, apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido pelo respectivo Estado, nos termos do artigo
68.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do artigo
54.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de alvará de emprei-
teiro de obras públicas ou que não apresentem o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem o certificado a que se refere
a alínea a) do n.º 1, do artigo 67.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
artigo 55.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

e) Os concorrentes que apresentem nos três últimos anos e nas condições referi-
das na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro:

I) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 104,26;
II) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 9,72;
III) Um rácio do grau de cobertura do imobilizado igual ou superior a

120,45.

f) Os concorrentes que apresentem no seu «curriculum»:

I) A comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado
do contrato;

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

III) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integra-
dos na empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) a d) do n.º 1, do artigo 67.º, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º
III.2.1, estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas a) a
d) do n.º 1 do citado artigo 67.º

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas a), b) ou c) do n.º III.2.1 e os indicados nas alíneas g) a
i) do n.º 1, do artigo 67.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º
III.2.1, estão dispensados de apresentar os documentos referidos na alínea j) do
n.º 1, do citado artigo 67.º

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos para verificação da capacidade técnica são os seguintes:

a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:

Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.

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

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) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das
obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados devem
referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

f) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos seus
quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa.

Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do
n.º III.2.1, estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas e)
e f) supra referidas.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

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.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 — Preço, 70%;
2 — Qualidade técnica da proposta, 30% (nota justificativa do preço proposto,
10%, lista dos preços unitários, 30%, programa de trabalhos, 40%; plano de paga-
mentos, 10% e memória descritiva e justificativa, 10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros + IVA à taxa legal em vigor. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em numerário ou em cheque emitido à ordem da Câmara Municipal de Al-
bergaria-a-Velha.

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)

12 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
O acto de abertura das propostas é público, contudo, só poderão intervir nesse
acto as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal,——— dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

23 /02 /2005 (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.

23 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Agos-
tinho Pinto Pereira. 1000279059
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ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Município de Albergaria-a-Velha Divisão de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça Ferreira Tavares 3850-053 Alb-a-Velha

Localidade/Cidade País
Albergaria-a-Velha Portugal

Telefone Fax
234529300 234522225

Correio electrónico Endereço internet (URL)
camara@cm-albergaria.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Encantos e recantos do Vouga, Parque do Areal, Angeja.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trabalhos preparatórios, pavimentos, electricidade, equipamentos, mobiliário urba-
no, áreas verdes, etc.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Angeja e concelho de Albergaria-a-Velha.

Código NUTS PT 200
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.23.31.20-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.32.22-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.61.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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   £

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 e o
preço base para efeitos de concurso é de 237 860,06 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 150 a partir da decisão de consi-
gnação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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)
Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apresentar uma caução no
montante de 5% do valor da adjudicação, que será prestada em dinheiro ou em títu-
los emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por
seguro caução, nos termos previstos no caderno de encargos.

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, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março e os pagamentos far-se-ão por medição com observância
do disposto nos artigos, 21.º, 42.º e 202.º e seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março. Os encargos da empreitada são suportados pela dotação do orçamento
da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Quando o concorrente for um agrupamento de empresas, estas deverão constituir-se
juridicamente em uma única entidade ou em consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, para efeitos de celebração do contrato.

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

a ) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) que contenha:

1.ª classificação na 1.ª subcategaria da 2.ª categoria, na classe que cubra o
valor total da proposta;

2.ª classificação na 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente
à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra a
subempreiteiros. Neste caso, ficará a eles vinculado por contrato, para a
execução dos trabalhos correspondentes, devendo ser anexado à proposta
as declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das auto-
rizações respectivas, acompanhadas dos correspondentes certificados de
classificação de empreiteiro de obras públicas.

b ) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,
não sendo detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas, apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido pelo respectivo Estado, nos termos do artigo
68.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do artigo
54.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de alvará de em-
preiteiro de obras públicas ou que não apresentem o certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem o certificado a
que se refere a alínea a) do n.º 1, do artigo 67.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;

d ) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
artigo 55.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

e) Os concorrentes que apresentem nos três últimos anos e nas condições referidas
na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro:

I) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 104,26;
II) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 9,72;
III) Um rácio do grau de cobertura do imobilizado igual ou superior a

120,45.

f) Os concorrentes que apresentem no seu «curriculum»:

I) A comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado
do contrato;

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

III) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integra-
dos na empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) a d) do n.º 1, do artigo 67.º, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º
III.2.1, estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas a) a
d) do n.º 1 do citado artigo 67.º

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas a), b) ou c) do n.º III.2.1 e os indicados nas alíneas g) a
i) do n.º 1, do artigo 67.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º
III.2.1, estão dispensados de apresentar os documentos referidos na alínea j) do
n.º 1, do citado artigo 67.º

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos para verificação da capacidade técnica são os seguintes:

a ) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:

Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.

b ) Lista das obras executadas nos últimos cinco anos da mesma natureza da qual
é posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução relativos às
obras mais importantes, os certificados devem referir o montante, data e local de
execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da
arte e regularmente concluídas;
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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) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das
obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados devem
referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

f) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos seus
quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa.

Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º
III.2.1, estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas e) e f)
supra referidas.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

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.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 — Preço, 70%;
2 — Qualidade técnica da proposta, 30% (nota justificativa do preço proposto,
10%; lista dos preços unitários, 30%; programa de trabalhos, 40%; plano de paga-
mentos, 10% e memória descritiva e justificativa, 10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 01 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros + IVA à taxa legal em vigor. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em numerário ou em cheque emitido à ordem da Câmara Municipal de Al-
bergaria-a-Velha.

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)

11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
O acto de abertura das propostas é público, contudo, só poderão intervir nesse
acto as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal,——— dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

21 /02 /2005 (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.

21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Agos-
tinho Pinto Pereira. 1000279124

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £

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
Município de Alcobaça Secção de Aprovisionamento e Gestão

de Stocks

Endereço Código postal
Praça João de Deus Ramos 2461-501

Localidade/Cidade País
Alcobaça Portugal

Telefone Fax
262580800/262580804 262580850/262580865

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@cm-alcobaca.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concessão da exploração da Cantina Municipal de Alcobaça.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Celebração de contrato de concessão da exploração da Cantina Municipal, ao abri-
go do disposto no artigo 178.º do Código do Procedimento Administrativo.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A localização da cantina situa-se na Avenida Dr. João Lameiras Figueiredo, em
Alcobaça.

Código NUTS PT16B
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto55.51.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
55.51.1.
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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 £ to-
dos 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   ¢

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 60 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio/agrupamento complementar de em-
presas quando lhe for adjudicado o contrato.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao programa de concurso
(n.º 1 do artigo 33.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Prova de subscrição de seguro de responsabilidade civil, com indicação das cober-
turas da apólice para o efeito e apresentação de cópia do último recibo de paga-
mento dessa apólice.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Comprovativo em como é titular de habilitação ou autorização profissional especí-
fica para praticar a actividade a que se propõe explorar.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

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.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 ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 2-A 31/SA-B/05.

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

Data limite de obtenção 04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento

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

07 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 120 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 08 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho,——— dias a contar da publicação
do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A lista de preços dos serviços a praticar na cantina, considerado que o valor a co-
brar aos funcionários da Câmara não poderá exceder os valores considerados pelo
Ministério das Finanças e publicados anualmente por portaria, sendo de referir que o
valor considerado para o corrente ano é de 3,83 euros, conforme disposto na Portaria
n.º 42-A, de 2005, publicada no n.º 11, da 2.ª série, a 17 de Janeiro de 2005.
As firmas que pretendam concorrer, devem visitar as respectivas instalações para
que possam proceder ao estudo e elaboração de proposta de acordo com as neces-
sidades e requisitos exigidos pela Câmara, sendo de referir que em média são servi-
dos 40 almoços por dia.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

21 /02 /2005 (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.

21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gon-
çalves Sapinho. 1000278552

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Almeirim

Endereço Código postal
Rua 5 de Outubro 2080-052 Almeirim

Localidade/Cidade País
Almeirim Portugal

Telefone Fax
243594100 243594138

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
goc.cma@almeirimdigital.com
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I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Reconversão da E. M. 578, ligação de Almeirim a Fazendas de Almeirim, zona 3.
Troço entre a Quinta da Conceição e a Feteira.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Drenagem pluvial, rede de águas, arruamento, sinalização.
Preço base do concurso — 190 690,11 euros.

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

Código NUTS
III, PT 135 Lezíria do Tejo

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto45.23.13.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.31.42-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.32.22-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
1400 metros.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\  e/ou em dias 090  a partir da data da
consignação (para obras)

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida a caução de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam
As modalidades essenciais de financiamento e de pagamento são as definidas no
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
A forma jurídica que deve revestir o eventual agrupamento de empresas será a pre-
vista no ponto 9 do programa de concurso.

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

a1) A habilitação como empreiteiro geral ou construtor geral de obras de ur-
banização com classe correspondente ao valor da proposta; ou

a2) A 1.ª ou 6.ª subcategorias da II.ª categoria das classes correspondentes ao
valor total da proposta; e

b) As 1.ª e 4.ª subcategorias da I.ª categoria e 1.ª, 6.ª, 8.ª e 11.ª subcategorias da II.ª
categoria e 1.ª e 2.ª subcategorias da V.ª categoria das classes correspondentes
aos valores dos trabalhos especializados que lhe respeitam, consoante a parte
que, a cada um desses trabalhos, cabe na proposta e que será indicado em do-
cumento anexo aquela.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos a apresentar para verificação da situação jurídica serão os mencio-
nados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como as alíneas a)
a d) do n.º 15.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos a apresentar para verificação da capacidade económica e financeira
serão os mencionados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem
como as alíneas e) e f) do n.º 15.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos a apresentar para verificação da capacidade técnica serão os indica-
dos nas alíneas e) a i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como as alíneas g) e
h) do n.º 15.3 todos do programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 50 — 11 de Março de 20055324

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 — Preço, 80%;
2 — Prazo, 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 13/2005.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adi-
cionais

Data limite de obtenção 21 /04 /2005 ou \\\ dias a contar
da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 25 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento poderá ser em numerário ou cheque emitido em nome do Município
de Almeirim. O custo será crescido de IVA à taxa legal em vigor.

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

21 /04 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados

Data prevista 22 /04 /2005

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da
data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de abertura das propostas será público, podendo intervir no mesmo, os
concorrentes ou as pessoas por si crendenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /04 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Auditório Municipal de Almeirim, Rua
Dionísio Saraiva, 2080 Almeirim.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A entidade adjudicante reserva-se o direito de não adjudicar a obra, caso não seja
aprovada a sua candidatura a fundos comunitários.

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

\\ /\\ /\\\\

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

O Presidente da Câmara, José Joaquim Gameiro de Sousa
Gomes. 3000166840

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Câmara Municipal do Cartaxo Divisão de Obras e Equipamentos

Municipais

Endereço Código postal
Praça 15 de Dezembro 2070-000

Localidade/Cidade País
Cartaxo Portugal

Telefone Fax
243700250/243700271 243700276

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação da E. N. 365.2, entre o Cartaxo e o início da variante à E. N. 365.2.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na execução da beneficiação da EN365.2, com início na cida-
de do Cartaxo e fim no início da variante á EN365.2, na distância de 1825 m, com
a finalidade de, posteriormente, ser integrada na rede de estradas municipais.
A beneficiação desenvolve-se praticamente sobre o traçado existente, onde se veri-
ficam várias patologias, pelo que, para além da repavimentação de toda a via, se
procederá à regularização de todas as anomalias.
Pretende-se uma plataforma com um perfil transversal de 7 m de largura de faixa de
rodagem, com vias de 3 m e bermas laterais com 0,5 m.
Perfil em zona urbana — faixa de rodagem com 7 m, (2 × 3 + 2 × 0,50) passeios
pedonais com 1,50 m, mínimos, em 525 m.
Perfil em plena via — faixa de rodagem com 7 m (2 × 3 + 2 × 0,50), com valetas em
betão, associadas a zonas de escavação.
Na zona urbana proceder-se-á à colocação de órgãos para drenagem pluvial da pla-
taforma, através de colector e sumidouros, assim como à colocação de iluminação
pública, através da colocação, em vala, de 2215 ml de cabo e instalação de 18 co-
lunas e luminárias.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Estrada Nacional 365.2, entre o Cartaxo e Pontével.

Código NUTS PT185 Alentejo — Lezíria do Tejo
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.23.31.40-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.31.61.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 50 — 11 de Março de 2005 5325

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 £ to-
dos 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   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Na extensão de 1825 ml.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
O financiamento será assegurado pele orçamento municipal, sendo o pagamento efec-
tuado nos termos do caderno de encargos.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da decisão de consi-
gnação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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)
Caução no valor de 5% do preço total do contrato, sem inclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado pelo orçamento municipal, sendo o pagamento
efectuado nos termos do caderno de encargos.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão possuir e apresentar documentos que satisfaçam as exigên-
cias especificadas no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos

a) A 1.ª subcategoria na 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor da pro-
posta;

b) A 6.ª, 7.ª e a 11.ª subcategoria da 2.ª categoria e a 1.ª subcategoria da 4.ª catego-
ria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o con-
corrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3.

Documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o disposto nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1; nas alíneas a) e b) do n.º
15.2 e alíneas e) e f) do n.º 15.3, do programa de concurso.

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

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

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) ¢

a) Preço, 50%;
b) Valia técnica da proposta, 50%.

Preço — neste critério, o preço médio das propostas será classificado com 100 pon-
tos, sendo a classificação das propostas calculada proporcionalmente pela fór-
mula: P = Vm × 100/Vi, em que Vm é o valor médio das propostas e Vi é o valor
da proposta a classificar, com a atribuição máxima de 200 pontos para o valor de P.
Valia técnica da proposta — subcritérios:

Programa de trabalhos, analisado na perspectiva da sua coerência com o prazo e
com os métodos construtivos propostos para a execução da obra, tendo em
conta o disposto no n.º 16.2, 10%, com:

a) Plano de trabalhos, de 0 a 20 pontos;
b) Plano de mão-de-obra, de 0 a 15 pontos;
c) Plano de equipamento, de 0 a 15 pontos.

Memória justificativa e descritiva do modo de execução de obra, tendo em conta
o disposto no n.º 16.3, 30%;

Plano de pagamentos, analisado na perspectiva da sua coerência com o programa
de trabalhos, 5%;

Plano de Segurança e Saúde, 5%.

Cada um destes subcritérios será classificado de 0 a 50 pontos e multiplicados
pela ponderação.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 672,25 euros + IVA. Moeda: Euro.

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

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

15 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de in-
tervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade, e no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indi-
vidual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa
em nome individual, sociedade ou agrupamento, da qual conste o nome e número
do bilhete de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre do Município do Cartaxo,——— dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    ¢

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor para efeito do concurso é de 551 213 euros, não incluindo o imposto sobre
o valor acrescentado.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /02 /2005 (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.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo
Caldas. 1000279099

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Município de Coruche, Câmara Serviço de Compras
Municipal

Endereço Código postal
Praça da Liberdade 2100-121 Coruche

Localidade/Cidade País
Coruche Portugal

Telefone Fax
243610200 243610201

Correio electrónico Endereço internet (URL)
servico.compras@mail.telepac.pt http://www.cm-coruche.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada do novo espaço de mercados e feiras.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Estaleiro; arranjo urbanístico; pavimentação geral; muro de vedação; execução de
infra-estruturas de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais,
rede de drenagem de águas pluviais; construção de instalações sanitárias.
O valor para efeito do concurso é de 413 498,12 euros, não incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado (I.V.A.).

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

Código NUTS Lezíria do Tejo DT 14 CC 09

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.31.42-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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 £ to-
dos 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   £

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

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da decisão de consi-
gnação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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, excluindo o I.V.A.

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

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

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

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentação indicada no programa de concurso; comprovação da execução de,
pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 248 098,87 euros. O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas com:

a ) A classificação como empreiteiro geral de obras de urbanização, na segunda ca-
tegoria, em classe correspondente ao valor da proposta;

b ) 1.ª e 4.ª subcategoria da 1.ª categoria; 1.ª e 6.ª subcategoria na 2.ª categoria; 1.ª
subcategoria da 4.ª categoria, as quais devem ser de classe que cubra a parte
dos trabalhos a que respeitam.

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

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

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

NÃO    £       SIM    £
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SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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 — Custo da obra proposto pelo concorrente, 70%;
2 — Valor técnico da proposta, 25%.
2.1 — Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra, 15%;
2.2 — Programa de trabalhos:
2.2.1 — Plano de trabalhos, 5%;
2.2.2 — Plano de mão-de-obra, 2,5%;
2.2.3 — Plano de equipamento, 2,5%.
3 — Prazo de execução, 5%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
CP 05/2005.

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

Data limite de obtenção 15 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros (não incluindo o I.V.A.). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Através de numerário ou cheque emitido à ordem de «tesoureiro do Município de
Coruche».

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)

26 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir no
acto quem, para o efeito, se apresentar devidamente credenciado pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /04 /2005 (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    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

01 /03 /2005 (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.

22 de Fevereiro de 2005. — O Vereador com competência delega-
da, Júlio Jorge de Miranda Arrais. 1000279066

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £

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
Município de Faro Secção de Secretaria

da Câmara Municipal de Faro

Endereço Código postal
Rua do Município 8000-311

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289870870 289802326

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

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público£ Outro £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução de ortofotocartografia à escala 1:2000, para o
Município de Faro.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O presente concurso tem por objecto a execução de ortofotocartografia a escala
1:2000, para o Município de Faro.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
No concelho e arredores de Faro.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto74.27.41.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 74.20.7 e subcategoria 74.20.74, serviços de cartografia.

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 £ to-
dos 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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 06 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor total da prestação de
serviços, com exclusão do IVA.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, ou constituir-se-ão em
agrupamento complementar de empresas, no mesmo regime de responsabilidade.

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
Cumprimento do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme modelo constante do anexo I ao programa de concurso.

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Cumprimento do n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   ¢
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
Os concorrentes devem ser possuidores de alvará que os habilite para o exercício
das seguintes actividades no domínio da produção de cartografia, topografia e
nivelamento, triangulação aérea, restituição fotogramétrica, numerização de informa-
ção cartográfica, edição de dados cartográficos e ortorrectificação.

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 ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢

1 — Qualidade técnica da proposta, 40%;
2 — Preço total da proposta, 30%;
3 — Prazo de execução, 20%;
4 — Condições de pagamento, 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Anúncio n.º 169/05.

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

Data limite de obtenção 15 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 29,67 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque, emitido à ordem do Município de Faro.

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)

14 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

ES DA DE EL EN F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro,——— dias a contar da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os pedidos de documentos, cujo envio pelo correio seja solicitado, deverão ser
feitos até oito dias antes do termo do prazo para a entrega das propostas.
O contrato, objecto deste concurso, é celebrado pelo prazo de seis meses, a contar
após a data de celebração do contrato.
Não foi publicado anúncio indicativo, a que se refere o artigo 195.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /02 /2005 (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.
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ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Município de Faro Núcleo de Sistemas de Informação

Geográfica

Endereço Código postal
Rua Rasquinho, 20 8000-416

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289870898 289870095

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmfurbanismo@mail.telepac.pt www.cm-faro.pt

23 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Adriano
Gago Vitorino. 1000279119

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Figueira da Foz Secção Administrativa de Obras

Municipais

Endereço Código postal
Avenida Saraiva de Carvalho 3084-501 Figueira da Foz

Localidade/Cidade País
Figueira da Foz Portugal

Telefone Fax
233403300 233422063

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.figueiradigital.com/cmff

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Tapete em diversas Ruas da Freguesia de Moinhos da Gândara.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Desmatação, drenagem pluvial, execução de saneamento dos solos, execução de base
granular britado, pavimentação, execução de bermas e equipamento de segurança.

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

Código NUTS
(Não aplicável.)

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente empreitada encontra-se na classificação estatística de produto por acti-
vidade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 1232/98, publicado no Jornal das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, com a categoria
45.21.1 e subcategoria 45.23.12.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Trabalhos descritos no mapa de trabalhos pelo valor base de 230 108,25 euros + IVA.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\  e/ou em dias 060  a partir da data da
consignação (para obras)

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do empreitada, com ex-
clusão do I.V.A.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços
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, emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
adiante designado por (IMOPPI) que contenha:

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 da obra se enquadra.

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 compro-
vativos 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 na
Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, em vigor e publicada ao abrigo do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março não podendo ser excluído ne-
nhum concorrente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do
quartil inferior previstos na referida portaria referentes aos três anos (1999, 2000,
2001) em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela
referenciados, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e á demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

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

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 60% valor estimado do contrato;
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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.

A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do concurso,
procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes.
Finda esta verificação a comissão excluirá os concorrentes que não demonstrem apti-
dão para a execução da obra posta a em relatório fundamentado onde constem as ra-
zões 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 profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

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

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 — Preço mais baixo (90%);
2 — Prazo menor (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
D2/28.0.26.

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

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

Custo: 25 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Os pagamentos serão efectuados em numerário ou cheque passado à ordem do te-
soureiro da Câmara Municipal da Figueira da Foz, devendo as quantias ser acresci-
das do IVA à taxa em vigor.

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

19 /04 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da
data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 20 /04 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local Salão Nobre, Paços do Município.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
(Não aplicável.)

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

01 /03 /2005

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

1 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, António Duarte
Silva. 3000166774

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Luís Monteiro
Direcção Municipal de Projectos Arq.ª Ana Paula Marques
e Obras, Departamento de Empreitadas, Dr.ª Isabel Santos Camacho
Prevenção e Segurança de Obras,
Divisão de Lançamento de Empreitadas
e Procedimentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, 4.º, 6.º 1700-087
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Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dlepc@cm-lisboa.pt http://www.cm-lisboa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada n.º 2/CP/DHURS/2004 — remodelação do posto de limpeza, zona 8,
Telheiras-Lumiar, (Processo n.º 81/CP/DEPSO/04).

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Remodelação do posto de limpeza, zona 8, Telheiras-Lumiar.
Preço base do concurso — 160 056,09 euros não incluindo o imposto sobre o
valor acrescentado.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Rua Carvalhão Duarte em Telheiras, Lumiar.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.51.20.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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 £ to-
dos 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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da decisão de consi-
gnação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 Câma-
ra Municipal de Lisboa.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Remeta-se para o ponto 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os n.os 6 e 15 todos do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; 6.3; alíneas a) e b) do n.º 15.1; alíneas a) e b)
do n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3 todos do programa de concurso.
O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.2 deverá conter:

a) 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 na 1.ª
categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;

b) As 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 10.ª e 12.ª
subcategorias da 4.ª categoria, e a 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida do n.º 6.3.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do n.º 15.1; a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do n.º
15.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do n.º 15.1; a) e b) n.º 15.2 e alíneas g) e h) do
n.º 15.3 todos do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
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 ¢

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 — 90%, preço da proposta;
2 — 10%, prazo de execução.

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 81/CP/DEPSO/04.

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

Data limite de obtenção 11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 64,94 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro chefe do
município de Lisboa.

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)

18 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Campo Grande, 13, rés-do-chão, Lisboa,——— dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo referido no ponto II.3 do presente anúncio é um prazo máximo total, tal
como indicado no ponto 5.1.1.1 do caderno de encargos.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

23 /02 /2005 (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.

23 de Fevereiro de 2005. — O Director Municipal, Luís Monteiro.
3000166217

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £

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
Câmara Municipal de Matosinhos Divisão de Contabilidade,

Serviço de Taxas e Licenças

Endereço Código postal
Avenida D. Afonso Henriques 4450-510

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229390900 229373213

Correio electrónico Endereço internet (URL)
mail@cm-matosinhos.pt www.cm-matosinhos.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 ¢

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   27
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços para manutenção de diversos jardins no concelho de
Matosinhos.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Esta prestação de serviços destina-se à manutenção de diversos jardins do conce-
lho de Matosinhos.
Na manutenção dos jardins deste concurso devem ser incluídas de acordo com as
condições especiais de cada jardim de cada lote as seguintes manutenções:

1) Manutenção de jardins;
2) Manutenção de lagos incluindo zona de habitação dos animais existentes;
3) Manutenção de zonas com fontes luminosas;

4) Manutenção de parques infantis;
5) Manutenção de coretos;
6) Manutenção de sanitários e balneários públicos;
7) Manutenção de arruamentos, passeios, bermas, valetas, rede de drenagem de

aguas pluviais;
8) Manutenção de sistemas de rega;
9) Manutenção de equipamentos e consumíveis de iluminação pública;
10) Manutenção de mobiliário urbana existente;
11) Manutenção de zonas com quiosques;
12) Manutenção de vedações, muros de suporte e paredes;
13) Manutenção de espaços desportivos;
14) Sinalização durante as operações de manutenção de jardins que envolvam

arruamentos com circulação de veículos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A obra realiza-se no concelho de Matosinhos.

Código NUTS I010404
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

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 ¢ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Lotes constituídos pelos jardins descritos no mapa de quantidades e com a base de
licitação mensal de:

Lote I, 11 900 euros;
Lote II, 10 700 euros;
Lote III, 13 200 euros;
Lote IV, 13 900 euros;
LoteV, 11 000 euros;
Lote VI, 13 400 euros;
Lote VII, 8700 euros;
Lote VIII, 6100 euros;
Lote IX, 13 600 euros;
Lote X, 12 200 euros;
Lote XI, 16 000 euros;
Lote XII, 20 200 euros;
Lote XIII, 5000 euros;
Lote XIV, 9800 euros;
Lote XV, 4600 euros.

Valores mensais sem IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início 01 /10 /2005 e/ou termo 30 /09 /2011 (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 e será prestada
por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou
mediante garantia bancária, ou ainda por seguro caução, de acordo com as condi-
ções do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O regime de retribuição ao adjudicatário será por preço global de acordo com a
lista de preços unitários de cada jardim anexa ao processo a ser pago com periodi-
cidade mensal.

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 ou candidaturas por um agrupamento de
concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida, quando lhe for adjudi-
cado o contrato e aquela forma seja necessária à boa execução do mesmo.
Cada uma das entidades que compõe o agrupamento deve apresentar os documentos
que são exigidos para acompanhar as propostas ou candidaturas, devendo cada uma
das entidades satisfazer as condições indicadas no ponto III.
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As entidades que compõem o agrupamento podem, a qualquer momento, desig-
nar um representante comum para praticar todos os actos no âmbito do respecti-
vo procedimento, incluindo a assinatura da candidatura ou proposta, devendo,
para o efeito, entregar instrumentos de mandato, emitidos por cada uma das en-
tidades.
Não existindo representante comum, as propostas e candidaturas devem ser as-
sinadas por todas as entidades que compõem o agrupamento ou seus represen-
tantes.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme modelo 2 anexo ao programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto
do procedimento.
Serão excluídos os concorrentes que apresentem volume de negócios anual, obtido
pela média aritmética dos últimos três anos, inferior a 250 000  euros.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na
sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente.
Serão excluídos os concorrentes que não tenham prestado nos últimos três
anos  qua lque r  s e rv i ço  aná logo  ao  des t e  concur so  de  va lo r  supe r io r  a
100 000 euros .

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

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.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 ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
DASU — Processo n.º 28/2004.

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

Data limite de obtenção 19 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 1000 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento será efectuado em dinheiro ou através de cheque emitido a favor da
tesoureira da Câmara Municipal de Matosinhos.

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)

18 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 120 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Na sala de reuniões do Edifício dos Armazéns Gerais, Deparamento de
Ambiente e Serviços Urbanos,——— dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

18 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Matosinhos
Departamento de Ambiente e Serviços
Urbanos

Endereço Código postal
Avenida Joaquim Neves dos Santos 4460-029

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229578760 229532096

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

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Matosinhos
Departamento de Ambiente e Serviços
Urbanos

Endereço Código postal
Avenida Joaquim Neves dos Santos 4460-029

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229578760 229532096

Correio electrónico Endereço internet (URL)
mail@cm-matosinhos.pt www.cm-matosinhos.pt
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ANEXO B – INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° \1
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
11 900  euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \2
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
10 700  euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \3
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
13 200 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \4
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
13 900 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \5
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
11 000 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \6
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
13 400 euros/mês (sem IVA).
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4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento
(se aplicável)

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \7
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
8700 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \8
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
6100 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° \9
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
13 600 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° 10
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
12 200 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° 11
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
16 000 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° 12
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
20 200 euros/mês (sem IVA).
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4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento
(se aplicável)

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° 13
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
5000 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° 14
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
9800 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° 15
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto77.31.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 01.41.1 e subcategoria 01.41.12.

2) Descrição sucinta
Manutenção de diversos jardins.

3) Extensão ou quantidade
4600 euros/mês (sem IVA).

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

Início de execução 01 /10 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 30 /09 /2011 (dd/mm/aaaa)

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

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 1000278352

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Câmara Municipal de Óbidos

Endereço Código postal
Largo de São Pedro 2510-086 Óbidos

Localidade/Cidade País
Óbidos Portugal

Telefone Fax
262955500 262955501

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a execução da empreitada «construção da creche e ATL do
Olho Marinho». Processo n.º 1/2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A obra consiste na construção de um edifício com os seguintes compartimentos: átrio,
três gabinetes, sala de reuniões, zona de convívio, sala polivalente, sala de pequenos,
sala de médios, sala de grandes, copa de leites, zona de banhos, sala de estudo,
arrumos, instalações sanitárias para crianças e adultos, arrumos, refeitório, duas cozi-
nhas, despensa, lavandaria, garagem/arrumos e casa das máquinas. Inclui ainda a exe-
cução da estrutura do edifício, redes de águas, redes de esgotos, instalação eléctrica,
infra-estruturas telefónicas, rede de gás e alarme de detecção de intrusão e incêndios.

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

Código NUTS II Região de Lisboa e Vale do Tejo, NUTS III, Sub-Região Oeste
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.21.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.21.10-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.21.40.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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 £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A obra abrange uma área de intervenção de 827 m2.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 12 e/ou em dias 360 a partir da decisão de con-
signação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento do contrato será prestada uma cau-
ção no valor de 5% do montante da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços, sendo os pagamentos efectuados de acordo com o
artigo 21.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento possuam condições legais relativas ao exercício de actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso. A constituição jurídica dos agrupamen-
tos não é exigida aquando da apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas
serão responsáveis solidariamente, perante a C. M. O., pelo pontual cumprimento de
todas as obrigações emergentes da proposta. No caso de adjudicação da empreitada
ser feita em agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária (artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os pontos 15, 17 e 19 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os n.os 6 e 7, alíneas a) e b) do n.º 15.1, n.º 15.6 e alíneas a) a d)
do n.º 15.3 do programa de concurso. Empresa detentora de alvará com a classifi-
cação de empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional em classe que
cubra o valor total da proposta.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c) e d) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do n.º 15.2 e alíneas
e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h), do n.º 15.1, alíneas a) e b) do n.º 15.2 e alíneas
g) e h) do n.º 15.3 do programa de concurso.

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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 — Preço, 80%;
2 — Valia técnica da proposta, 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 1/2005, Processo n.º 06.02.39.

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

Data limite de obtenção 18 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em numerário, cheque, à cobrança.
O programa de concurso está disponível para consulta na Secção de Obras Particu-
lares e Loteamentos e no GAT de Caldas da Rainha. As cópias deverão ser solici-
tadas ao GAT de Caldas da Rainha, com morada em Rua de Camões, 85, 2500 Cal-
das da Rainha.

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)

29 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 50 — 11 de Março de 20055338

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem assistir todas as pessoas interessadas, e intervir, os concorrentes ou seus
representantes por estes devidamente credenciados, conforme o previsto no ponto
15.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 02 /05 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: CMO,——— dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
A candidatar a contrato programa da administração central.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor base do presente concurso é de 686 309,33 euros.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

01 /03 /2005 (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.

1 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Telmo Henrique
Correia Daniel Faria. 1000279060

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £

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
Câmara Municipal de São João Presidente da Câmara Municipal,
da Madeira (CMSJM) Dr. M. Castro Almeida

Endereço Código postal
Avenida da Liberdade 3701-956 São João da Madeira

Localidade/Cidade País
São João da Madeira Portugal

Telefone Fax
+351256200200 +351256200296

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de estruturas museográficas de suporte a exposições permanentes ou
de longa duração do Museu da Chapelaria.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto do concurso é o fornecimento de estruturas museográficas de suporte a
exposições permanentes ou de longa duração do Museu da Chapelaria.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Museu da Indústria da Chapelaria, São João da Madeira.

Código NUTS 01.16
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto36.14.10.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos36.14.15.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-36.14.40.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
36.14.11.

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 £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O valor total estimado da operação é de 125 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 030 a partir da decisão de adjudi-cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O adjudicatário deve prestar uma caução de 5% do montante total da prestação, com
exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As indicadas no artigo 11.º do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas no artigo 5.º do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

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 — Preço;
2 — Qualidade;
3 — Prazo de entrega.
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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.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 5 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em numerário ou cheque passado a favor
do Município de São João da Madeira.

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

05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 061 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)
Mandatários das empresas concorrentes devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Câmara Municipal de São João da Madeira, Avenida Liberdade, São João da
Madeira,——— dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional da Cultura, medida 1.2.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo previsto no ponto II.3) é meramente indicativo e prevalece o prazo pro-
posto pelo adjudicatário.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

25 /02 /2005 (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, alterado pelo
Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177, de 22 de Junho.

5 de Fevereiro de 2005. —  O Presidente da Câmara, M. Castro
Almeida. 1000276799

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Câmara Municipal de Vinhais Secção de Apoio Administrativo

Endereço Código postal
Rua das Freiras, 13 5320-326 Vinhais

Localidade/Cidade País
Vinhais Portugal

Telefone Fax
273770300 273771108

Correio electrónico Endereço internet (URL)
c.m.vinhais@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação do C. M. 1015, do Bairro do Eiró até ao cruzamento da E. M. de Vila-Boa.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os trabalhos a realizar consistem resumidamente nas seguintes actividades — mo-
vimento de terra, drenagem, pavimentação e sinalização.

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

Código NUTS II — Norte; NUT III — Alto Trás-os-Montes; distrito 04; concelho 12.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.23.32.23-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.94-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.32.21-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.23.24.52-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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 £ to-
dos 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   £

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

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor da adjudicação, com a exclusão do IVA.

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.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a  cada uma das empre-
sas, os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da propos-
ta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da
obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de consórcio externo, conforme previsto no Decreto Lei n.º 231/81,
de 28 de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Condições de admissão a concurso — certificados de classificação exigidos e ou-
tras condições técnicas e económicas:

Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, con-
tendo as autorizações da natureza indicada no anúncio e no programa de con-
curso e da classe correspondente ao valor da proposta;

O alvará de construção deverá conter — a 1.ª subcategoria (vias de circulação
rodoviária e aeródromos) da 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor
global da proposta.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes terão de apresentar documentação, nos termos definidos no progra-
ma de concurso, que permita comprovar que possuem idoneidade.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
Segurança Social Portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço
económico europeu.
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o
previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, de cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.
Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto ou no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidade da empre-
sa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo Ban-
co Central do Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu
estabelecimento principal.
Cópia da última declaração periódica de rendimentos, incluindo respectivos anexos
para efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «recibo» e, se for o
caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva decla-
ração.
Cópia simples das três declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC (incluindo respectivos anexos), respeitantes aos três anos constantes na
portaria em vigor, publicada ao abrigo da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezem-
bro, nas quais se contenha o carimbo «Recibo» e, se for o caso, documentos equi-
valentes apresentados, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacio-
nal ou no qual se situe o seu estabelecimento principal.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:

Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.

Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os cer-
tificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas
foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se tratar de equipamento próprio, alu-
gado ou sob qualquer outra forma;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
os serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afec-
tar à obra, para além dos indicados na primeira alínea.

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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) ¢

Preço;
Garantia da qualidade na construção;
Prazo global de execução.

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
PPI-0102/07010402.

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

Data limite de obtenção 24 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro, cheque ou cartão multibanco contra a entrega do processo.

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)

04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): Até às 16 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre dos Paços do Município, na Rua das Freiras, 13, em Vinhais,—
—— dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operação Norte (ON).

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O preço base do concurso é de 605 906,95 euros.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Carlos
Taveira. 1000279080

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £

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
Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal de Faro

Endereço Código postal
Rua Professor Norberto da Silva, 8 8004-002 Faro

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289826544 289823905

Correio electrónico Endereço internet (URL)
mail@sm-faro.pt www.sm-faro.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para o eventual fornecimento e financiamento de uma viatura
diesel com caixa para recolha de resíduos sólidos urbanos com capacidade igual ou
superior a 20 m3, com a retoma de três viaturas.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento e financiamento de uma viatura diesel com caixa para recolha de resí-
duos sólidos urbanos com capacidade igual ou superior a 20 m3 com a retoma três
viaturas.

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 34.10.5. (veículos automóveis concebidos para fins especiais, n.e.)
subcategoria 34.10.54;
Categoria 65.21.1. (serviços de locação financeira) subcategoria 65.21.10.

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 £ to-
dos 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   £

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

Indicar o prazo em meses 60 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, será exigida ao
adjudicatário a prestação de uma caução no valor de 5% do valor total do forneci-
mento, com exclusão do IVA, nos termos dos artigo 69.º e seguintes do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado em 60 prestações mensais, de igual valor, devendo, nas
primeiras, ser considerada a retoma das três viaturas usadas, podendo haver lugar a
contrato de financiamento com a empresa de locação financeira.
O valor residual deverá ser de 2% sobre o valor da aquisição.

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 proposta por um agrupamento de empresas sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
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empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao fornecimen-
to objecto do presente concurso.
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas as-
sociar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalida-
de de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, ou consti-
tuir-se-ão em agrupamento complementar de empresas, no mesmo regime de
responsabilidade.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número de bilhete de identidade ou da pessoa colectiva, estado civil e domicílio, ou,
no caso de pessoa colectiva, denominação social, nome de pessoa colectiva, sede,
filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos
corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do
registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa
conservatória.
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo A do programa de con-
curso.

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos mon-
tantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua
falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente.

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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 — Preço total para pagamento a 60 meses;
2 — Características técnicas do equipamento;
3 — Assistência técnica;
4 — Prazo de entrega;
5 — Valor atribuído à retoma das três viaturas.

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.° 13/2005 — Classificação 8.2.2.

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

Data limite de obtenção 28 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 30 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro dos Serviços Municipalizados
da Câmara Municipal de Faro.

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)

11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de reuniões da entidade adjudicante indicada 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    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

16 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Adriano Gago Vitorino. 1000279064
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ENTIDADES PARTICULARES

EMPRESA DE ELECTRICIDADE E GAZ, L.DA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Empresa de Electricidade e Gaz, L.da Eng.º Luís Barreiro Gomes

Endereço Código postal
Estrada Regional n.º 4, 1.ª, 147 e 149, 9500-511
Caminho da Levada

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

Telefone Fax
(351)296202129 (351)296202296

Correio electrónico Endereço internet (URL)
lmbgomes@eda.pt www.eeg.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   ¢
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aproveitamento hidráulico multiusos Água d’Álto.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de açude, desarenador, derivação de afluente, tubagem de baixa pressão,
câmara de carga, conduta de alta pressão, conduta forçada, edifício da central e re-
servatório subterrâneo, canal de restituição, fornecimento, montagem e ensaios dos
equipamentos hidromecânicos, electromecânicos e eléctricos do circuito hidráulico,
central e subestação.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Água d’Álto, concelho de Vila Franca do Campo, Ilha de
São Miguel, Região Autónoma dos Açores.

Código NUTS PT 22
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.24.72.20-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.21.50-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.25.11.20-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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 £ to-
dos 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   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada de execução do aproveitamento hidráulico multiusos de Água d’Alto
compreende a execução das obras de construção civil de:

a) Açude de tomada de 2,3 m de altura por 6,0 m de desenvolvimento;
b) Tomada de água de 1,0 m de largura por 1,2 m de altura;
c) Desarenador com 13,6 m × 2,1 m e altura média de 3,0 m;
d) Derivação de afluente e conduta de baixa pressão em PEAD de DE 225 mm e

80 m de desenvolvimento;
e) Conduta de baixa pressão para ligação desarenador, câmara de carga, em PEAD

de DE 450 mm e 1450 m de desenvolvimento;
f) Câmara de carga com 18,7 m × 8,5 m e 5,5 m de altura;
g) Conduta forçada com um troço em PEAD de DE 400 mm e 370 m e outro em

aço de DN 350 mm e 85 m de desenvolvimento;
h) Central hidroeléctrica com 11,5 m × 10,5 m e canal de restituição com 18 m de

desenvolvimento;
i) Reservatório de 110 m3;
j) Acesso à central.

A conduta de ligação à rede da C. M. de Vila Franca do Campo prevista no projec-
to, não será incluída na empreitada.
A empreitada inclui ainda o estudo, fabrico, transporte, montagem e ensaios dos
equipamentos hidromecânicos, electromecânicos, eléctricos e de automação de:

a) Equipamentos da tomada de água e do desarenador constituído por grades me-
tálicas e adufas de corrediça;

b) Equipamento da câmara de carga constituído por válvulas de flutuador, válvulas
de borboleta, adufas de corrediça e equipamentos de medição de nível e de caudal;

c) Equipamento electromecânico da central constituído por grupo turbina-
alternador de 175 kW com turbina Pelton de eixo horizontal com Qn = 0,165
m3/s e Hu = 125,3 m e equipamento mecânico auxiliar;

d) Equipamento eléctrico e sistema de automação do circuito hidráulico;
e) Equipamento eléctrico e sistema de automação da central constituído por trans-

formador de 250 kVA, celas de 30 kV, quadro de comando e restantes equipa-
mentos.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 12 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor de 5%
do preço total da adjudicação nos termos do n.º 1 do artigo 113.º, do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março, com o qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato. Em cada um dos pagamentos parciais
será deduzida a percentagem de 5% para garantia do contrato, em reforço da caução
prestada nos termos do artigo 211.º 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)
A empreitada é por série de preços para as obras de construção civil e por preço
global para o fornecimento, montagem e ensaios dos equipamentos. o preço será
pago em prestações mensais variáveis de acordo com as quantidades de trabalho
realmente executadas. O prazo de pagamento é de 44 dias nos termos do artigo
212.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de 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 constituir em consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, ou de ACE — Agrupamento Complementar de Empresas, 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 indicações:

a) Os titulares do alvará emitido pelo IMOPPI, com as autorizações da 1.ª
subcategoria da 3.ª categoria e classe que cubra o valor global da proposta e
das 1.ª e 5.ª subcategorias da 4.ª categoria na classe correspondente ao valor
dos trabalhos especializados que lhe dizem respeito.
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Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato,
para a execução dos trabalhos correspondentes.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos

a) Alvará emitido pelo IMOPPI ou cópia simples do mesmo, contendo as autori-
zações referidas no III.2.1, e se for o caso, declaração que mencione os
subempreiteiros;

b) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento 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;

c) 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.

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 autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo» e, se for o caso, docu-
mento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respec-
tiva declaração.

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:

Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.

b) 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;

c) Apenas serão admitidos a concurso os concorrentes que apresentem com-
provação de execução pelo menos uma obra hidráulica de natureza seme-
lhante à posta a concurso, nos últimos cinco anos de valor não inferior a
750 000 euros.

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

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

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 ¢

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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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 — Valia técnica;
2 — Preço;
3 — Prazo.

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 1/2005/EEG.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O custo dos elementos acima referidos, acrescido do IVA à taxa de 13%, terá que ser
pago antecipadamente em numerário, ou cheque, passado à ordem da Empresa de
Electricidade e Gaz, L.da

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)

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 035 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 \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito esti-
verem devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos do programa de
concurso, devendo aquelas exibir, além da credencial, o respectivo documento de
identificação.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: O indicado em I.1), 30 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    ¢        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    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
PRODESA — Programa Operacional para o Desenvolvimento Económico e Social
dos Açores.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

25 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

25 de Fevereiro de 2005. — Os Gerentes, David Luís Ramalhinho
Estrela. — António Pereira Alves Calado. 1000279012

EPUL — EMPRESA PÚBLICA
DE URBANIZAÇÃO DE LISBOA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EPUL — Empresa Pública
de Urbanização de Lisboa

Endereço Código postal
Rua Professor Fernando da Fonseca 1600-616
Edifício Visconde de Alvalade, 2.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351217514500 351217514599

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
info@epul.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de 130 fogos no Largo do Martim Moniz em Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção dos lotes 2 e 3 no Largo do Martim Moniz em Lisboa.
O lote 3 é constituído por seis edifícios destinados a habitação e comércio. Os
edifícios têm em média sete pisos sendo dois enterrados destinados a estaciona-
mento e arrecadações.
O piso «0» a comércio e os restantes pisos para habitação.
O lote 2 destina-se a quartel de bombeiros, tem seis pisos sendo dois em cave.
O número total de fogos é de 130.
11 lojas, 2 ateliers, com 226 estacionamentos em cave.
Inclui-se no objecto da empreitada a execução de arranjos exteriores no interior
dos lotes.
A estrutura dos edifícios é em betão armado. As fundações são do tipo indirecto
por estacas.
A área bruta total de construção do lote 3 é de 29 354 m2 dos quais 9771 m2 abai-
xo do solo e 19 583 m2 acima do solo, e do lote 2 a área bruta total é de 1692 m2

sendo 590 m2 abaixo do solo e 1102 m2 acima do solo.

No lote 2 só é executado nesta fase a estrutura em betão armado.
Não se inclui no objecto desta empreitada o fornecimento e montagem de equipa-
mento e móveis de cozinha.

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

Código NUTS
PT 132

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto45.21.13.40-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   £        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 20  e/ou em dias \\\  a partir da data da
consignação (para obras)

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor
correspondente a 5% do montante global de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam
A empreitada é única, devendo os concorrentes apresentar proposta para a totalida-
de dos trabalhos. Os pagamentos serão efectuados de acordo com os autos de medi-
ção mensais aprovados, no prazo de 44 dias úteis.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação desde que as empresas detentores
de alvará satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiros obras públicas e comprovem em relação a cada uma das empresas os
requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos a concurso — os titulares dos alvarás de empreiteiro emitidos pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que
contenham as seguintes habilitações, de acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro e Portarias n.º 19/2004, de 10 de Janeiro e n.º 1384/2004, de 5 de Novembro:

a) Empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional da 1.ª categoria (edifícios e
património construído) em classe correspondente ao valor global da sua proposta;

b) Da 8.ª subcategoria (canalizações e condutas em edifícios) da 1.ª categoria (edi-
fícios e património construído):

Da 1.ª subcategoria (instalações eléctricas de utilização de baixa tensão), da
12.ª subcategoria (redes de distribuição e instalações de gás) e da 9.ª
subcategoria (ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes) todas da 4.ª
categoria (instalações eléctricas e mecânicas);

Da 4.ª subcategoria (fundações especiais) da 5.ª categoria (outros trabalhos).

Correspondendo, cada um, ao valor dos trabalhos especializados que lhes res-
peitem, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e
que será indicada em documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida na alínea c);
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c) Caso o concorrente não disponha das habilitações exigidas na alínea b) e de
acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, indicará em documento anexo à proposta os subempreiteiros possui-
dores dessas habilitações, aos quais ficará vinculado por contrato para a execu-
ção dos trabalhos que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta, as
declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos
subempreiteiros, das quais conste o nome deste, o seu endereço, a
titularidade de alvará de empreiteiro de obras públicas, contendo as autori-
zações exigidas no concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que
respeitem;

e) A titularidade do alvará de empreiteiro, contendo as habilitações exigidas, pro-
va-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2
de Março, e através da indicação na proposta do concorrente, do respectivo
número, bem como da(s) categoria(s), subcategoria(s) e classe(s) das diferentes
habilitações;

f) Os não titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta
a concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no
n.º 1 do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira, económica e técnica
que permitiram aquela inscrição e justifiquem a classificação atribuída nessa
lista;

g) Os não titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indi-
cados no n.º 15.1. e n.º 15.3. do programa de concurso.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.
Atendendo às demonstrações financeiras referentes ao último ou média dos três
últimos exercícios, os concorrentes terão que satisfazer cumulativamente os valores
dos seguintes indicadores, sob pena de exclusão:

Indicadores de liquidez geral = (existências + disponibilidades + dívidas de
terceiros e curto prazo)/passivo a curto prazo, igual ou superior a 104,26;

Indicadores de autonomia financeira = capitais próprios/activo líquido total,
igual ou superior a 9,72;

Indicadores do grau de cobertura do imobilizado = capitais permanentes (capi-
tais próprios + dívidas a terceiros a médio e longo prazo)/imobilizado líqui-
do, igual ou superior a 120,45.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.

a) O critério de avaliação da capacidade técnica é o seguinte — os concor-
rentes deverão satisfazer o exigido nas alíneas seguintes, sob pena de ex-
clusão:

Comprovação da conclusão, nos últimos cinco anos, de pelo menos uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, devidamente certificada ou
comprovada com declaração do dono da obra, com um valor de adjudica-
ção não inferior a 9 000 000 euros;

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

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

b) No âmbito da avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos con-
correntes, prevista no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, so-
mente serão admitidos os concorrentes que, para além de apresentarem a docu-
mentação exigida, demonstrem aptidão para a execução da obra, conforme espe-
cificado no programa do concurso.

Assim, na fase de qualificação dos concorrentes, a comissão de abertura do concur-
so excluirá os concorrentes que não satisfaçam qualquer das condições expostas
nas alíneas anteriores.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

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

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 — Preço;
2 — Controlo da qualidade na execução dos trabalhos;
3 — Experiência profissional do director de obra;
4 — Planeamento da obra.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público internacional empreitada n.º 3/2005.

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

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

Custo: 1190 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque passado a favor da EPUL.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 052 dias a contar do envio do anúncio para
o Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da Repú-
blica
Hora ————————
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da
data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e inter-
vir as que, para o efeito, estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora 10 horas. Local Indicada no I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O preço base do concurso é de 17 080 790 euros, não incluindo o IVA.

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

03 /03 /2005

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

2 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Luísa Amado.
3000166889

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL
DE ALMACAVE, LAMEGO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

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
Fábrica da Igreja Paroquial P.e José Pinto Rodrigues Guedes
de Almacave, Lamego

Endereço Código postal
Rua das Cortes, 2 5100-132

Localidade/Cidade País
Lamego Portugal

Telefone Fax
254612147 254612260

Correio electrónico Endereço internet (URL)
fipal@sapo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada «Centro Social e Paroquial de Almacave».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção do Centro Social e Paroquial de Almacave, incluindo, como trabalhos
mais significativos, os seguintes — recuperação de muros exteriores em granito;
muros de suporte e estrutura em betão armado e em metal; redes de saneamento,
abastecimento de água, electricidade e telefones; sistemas de ventilação tratamento
e condicionamento de ar; alvenarias, revestimentos e acabamentos; caixilharias e
carpintarias; pavimentos exteriores.

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

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   £

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 excluindo o IVA é de 997 469,99 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 540 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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, a caução definitiva de 5% do
valor da adjudicação e em todos os autos será deduzida a percentagem de 5% para
reforço da mesma caução.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer agrupamentos de empresas, nos termos do disposto no ponto 9
do programa de concurso.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
(Não aplicável.)

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A capacidade económica e financeira será avaliada através dos seguintes documentos:

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 na qual se
situe o seu estabelecimento principal;

b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRC ou IRS,
na qual se contenha o carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal. Se se tratar de início de actividade,
a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;

c) Certificado de declaração de empreiteiro de obras publicas (ou cópia simples
do mesmo), emitida pelo IMOPPI, contendo as autorizações:

5.ª subcategoria da 1.ª categoria, e da classe correspondente ao valor da res-
pectiva proposta; 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, 1.ª, 8.ª e 10.ª
subcategorias da 5.ª categoria, e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos correspondentes.

Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado:

Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
simples do mesmo, adequado à obra posta a concurso, que indique os ele-
mentos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e eco-
nómica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique
a classificação atribuída nessa lista, emitida por uma das entidades
indicadas no n.º 1 do anexo I do programa de concurso e, se for o caso,
declaração que mencione os subempreiteiros.

d) Balanços ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos balanços
seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal;

e) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal
da empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos são:

a) Certificado de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente o director técnico da
empreitada e o representante permanente do empreiteiro na obra;

b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução, relativas 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 de bem construir
e regularmente concluídas;

c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja própria, alugada ou sob
qualquer outra forma;
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d) Declaração assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afec-
tar à obra, para além dos indicados na alínea a);

e) Cópia dos documentos comprovativos da entrega dos impostos decorrentes da
sua actividade (modelo 43 para o IRS, modelo 44 e anexo A para o IRC e mo-
delo 2 para o imposto de selo);

f) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples
do mesmo, emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas no ponto
III.2.1.2), alínea c), deste anúncio. Caso o concorrente seja não titular do certi-
ficado de classificação de obras públicas, emitido pelo IMOPPI;

g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das
obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa
execução relativos às obras mais importantes. Os certificados devem referir o
montante, data e local de execução das obras e se as mesmas executadas de
acordo com as regras de arte de bem construir e regularmente concluídas.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £

Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

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

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) ¢

a) Preço da proposta (P), 30%;
b) Obras realizadas em zonas de protecção a monumentos nacionais, 20%;
c) Programa de trabalhos, memória descritiva e justificativa, 20%;
d) Prazo de execução da obra, 20%;
e) Corpo técnico efectivo da empresa, 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 021 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 700 euros + IVA pelo processo completo em papel. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Os valores indicados, que já incluem IVA à taxa legal em vigor, serão liquidados em
numerário ou cheque a favor da Fábrica da Igreja Paroquial de Almacave, Lamego.

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)

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 061 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (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.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 12 horas.
Local: GAT — Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Douro Sul, Rua Marquês de Pom-
bal, Lamego,62 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

12 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

12 de Fevereiro de 2005. — José Pinto Rodrigues Guedes.
1000278117

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ADMINISTRAÇÃO
LOCAL, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL.

Fundo Remanescente
de Reconstrução do Chiado

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

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
Fundo Remanescente de Reconstrução Comissão de Procedimento
do Chiado

Endereço Código postal
Rua Nova do Almada, 53, 4.º 1200-288

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213264146 213460768

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
frrc@cm-lisboa.pt www.econstroi.com

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar do envio do anúncio para
o Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 17 horas.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o anúncio publicado no Diário da República n.º 38,
3.ª série, de 23 de Fevereiro de 2005.

3 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui
do Amaral Leitão. 3000166918

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Viseu

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £
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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
Administração Regional de Saúde
do Centro, Sub-Região de Saúde
de Viseu

Endereço Código postal
Avenida António José de Almeida 3514-511 Viseu

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232419900 232421110

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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)

08 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sub-Região de Saúde de Viseu, Rua António José de Almeida, 3514-511
Viseu,——— dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Rectificação ao anúncio do concurso público n.º 13/2004 publicado no Diário da
República n.º 23, de 2 de Fevereiro de 2005, para adjudicação da empreitada de
construção do Centro de Saúde do Sátão.
Mais se informa que na sequência do referido lapso foram prestados esclarecimentos.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

01 /03 /2005 (dd/mm/aaaa)

1 de Março de 2005. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde de
Viseu, José Manuel Henriques Mota de Faria. 3000166821
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS E DO TRABALHO

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho
Aprovação de Modelo n.º 245.70.04.3.45

No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo
8.º, do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do
n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 1069/
89, de 13 de Dezembro, aprovo o sonómetro da classe II, da marca
CESVA, modelo SC310, fabricado por CESVA INSTRUMENTS, S. L.,
Villar, 20, 08041 Barcelona, Espanha, e requerido pela firma Alvo
Acústico — Comércio de Instrumentação Ambiental, L.da, com mo-
rada na Praça Camilo Castelo Branco, 31, sala 36, 4700-229 Braga.

1 — Descrição sumária — o SC310 é um sonómetro integrador de
classe de exactidão I, segundo as normas internacionais IEC 60651 e
IEC 60804 e suas correspondentes comunitárias EN 60651 e EN 60804.

2 — Constituição.
2.1 — Sonómetro:

Marca — CESVA;
Modelo — SC310;
Microfone — CESVA C-130 com pré-amplificador, PA13;
Microfone — CESVA C-250 com pré-amplificador, PA14.

2.2 — Calibrador:

Marca — CESVA;
Modelo — CB-5.

3 — Características metrológicas.
3.1 — Sonómetro:

Classe de exactidão — I;
Resolução — 0,1 dB;
Nível acústico de referência — 94 dB;
Frequência de referência — 1 kHz;
Ponderação em frequência — A, C e Z;
Ponderação no tempo exponenciais — rápida, lenta, pico, impulso;
Condições ambientais para operação — (–10 a +50).ºC, (30 a

90)% HR.

3.1.1 — Com microfone — CESVA C-130 e pré-amplificador, PA13.
Escala de referência — (30 a 120) dB;
Nível acústico máximo — 137 dB(A);
Escala linear — (24,5 a 137) dB;
3.1.2 — Com microfone — CESVA C-250 e pré-amplificador, PA14.
Escala de referência — (28,2 a 120) dB;
Nível acústico máximo — 137 dB(A);
Escala linear — (22 a 137) dB.
3.2 — Calibrador:

Classe de exactidão — I;
Marca — CESVA, modelo, CB-5;
Frequência — 1 kHz;
Pressão de nível sonoro — 94 dB ou 104 dB;
Condições ambientais para operação — (5 a 35).ºC.

4 — Inscrições — os instrumentos comercializados ao abrigo deste
despacho de aprovação deverão possuir em placa própria as seguintes
inscrições de forma legível e indelével:

Nome e morada do fabricante ou importador;
Marca;
Modelo;
Ano e número de fabrico;
Gama de medição;
Classe de exactidão.

5 — Marcações — os instrumentos deverão possuir em local visível a
marcação correspondente ao símbolo de aprovação de modelo seguinte:

6 — Selagem — os instrumentos serão selados por etiquetas
autocolantes destrutíveis, de acordo com o esquema de selagem publi-
cado em anexo a este despacho.

7 — Validade — a validade desta aprovação de modelo é de 10
anos, a contar da data de publicação no Diário da República.

8 — Depósito de modelo. — ficaram depositados no Instituto
Português da Qualidade, desenhos de construção esquemáticos e foto-
grafias do conjunto.

13 de Dezembro de 2004. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, M. Duarte Figueira. 3000162158

Despacho

Aprovação de Modelo n.º 245.70.04.3.51

No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo
8.º, do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do
n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 1069/
89, de 13 de Dezembro, aprovo o sonómetro da classe I, da marca
CESVA, modelo SC30, fabricado por CESVA INSTRUMENTS, S. L.,
Villar, 20, 08041 Barcelona, Espanha, e requerido pela firma Alvo
Acústico — Comércio de Instrumentação Ambiental, L.da, com mo-
rada na Praça Camilo Castelo Branco, 31, sala 36, 4700-229 Braga.

1 — Descrição sumária. — o SC30 é um sonómetro integrador de
classe de exactidão I, segundo as normas internacionais IEC 60651 e
IEC 60804 e suas correspondentes comunitárias EN 60651 e EN 60804.

2 — Constituição.
2.1 — Sonómetro:

Marca — CESVA;
Modelo — SC30;
Microfone — CESVA C-130;
Pré-amplificador — PA 13.

2.2 — Calibrador:

Marca — CESVA;
Modelo — CB-5.

3 — Características metrológicas.
3.1 — Sonómetro:

Classe de exactidão — I;
Resolução — 0,1 dB;
Escala de referência — (50 a 120) dB;
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Nível acústico de referência — 94 dB;
Frequência de referência — 1 kHz;
Ponderação em frequência — A, C e Z;
Ponderação no tempo exponenciais — rápida, lenta, impulso e pico;
Nível acústico máximo — 137 dB(A);
Escala linear — (24,5 a 137) dB;
Condições ambientais para operação — (–10 a +50).ºC, (30 a

90)% HR.

3.2 — Calibrador:

Classe de exactidão — I;
Marca — CESVA, modelo: CB-5;
Frequência — 1 kHz;
Pressão de nível sonoro — 94 dB ou 104 dB;
Condições ambientais para operação — (5 a 35).ºC

4 — Inscrições — os instrumentos comercializados ao abrigo deste
despacho de aprovação deverão possuir em placa própria as seguintes
inscrições de forma legível e indelével:

Nome e morada do fabricante ou importador;
Marca;
Modelo;
Ano e número de fabrico;
Gama de medição;
Classe de exactidão.

5 — Marcações — os instrumentos deverão possuir em local visível a
marcação correspondente ao símbolo de aprovação de modelo seguinte:

6 — Selagem — os instrumentos serão selados por etiquetas
autocolantes destrutíveis, de acordo com o esquema de selagem publi-
cado em anexo a este despacho.

7 — Validade — a validade desta aprovação de modelo é de 10
anos, a contar da data de publicação no Diário da República.

8 — Depósito de modelo — ficaram depositados no Instituto Por-
tuguês da Qualidade, desenhos de construção esquemáticos e fotogra-
fias do conjunto.

13 de Dezembro de 2004. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, M. Duarte Figueira. 3000162160

Despacho
Aprovação Complementar de Modelo n.º 245.30.05.3.03

No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º,
do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1 da
Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 389/98, de 6 de Julho,
aprovo o manómetro para pneumáticos de veículos automóveis, marca Excel,
modelo Pneutronic, Pnar, requerido por Gasodata — Equipamentos para
Combustíveis e Electrónica, L.da, com sede na Rua Alfredo da Silva, lote 4,
Zona Industrial da Abóboda, 2785 -656 São Domingos de Rana.

I — Descrição — trata-se de um modelo de manómetro para pneumáticos
de veículos automóveis electrónico, com dispositivo de pré-marcação, apro-
vado pelo Despacho de Aprovação de Modelo com o n.º 245.30.01.3.28,
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 268/01, de 19 de Novembro.

II — Alteração complementar — o manómetro para pneumáticos de
veículos automóveis, marca Excel, modelo Pneutronic, Pnar, poderá di-
ferir do modelo inicialmente aprovado nas seguintes características:

Caixa exterior em alumínio anodizado, mantendo a mesma forma
e dimensões exteriores, tendo uma tampa plástica na reta-
guarda, que melhora a estanquecidade;

Teclado com teclas piezo-eléctricas;
Visor de cristais líquidos protegido por uma placa de policarbonato;
Alarme sonoro, colocado por cima do visor, junto à iluminação;
Placa principal redesenhada, mantendo as características originais.

II — Inscrições — os instrumentos comercializados ao abrigo des-
te despacho de aprovação de modelo deverão possuir em local bem
visível, na face frontal, uma placa de identificação e características
com 4 as seguintes inscrições de forma legível e indelével:

Marca;
Modelo;
Número de série e ano de fabrico;
Nome ou marca do fabricante;
Unidade de leitura;
Gama de funcionamento;
Tensão de alimentacão.

IV — Marcação — os instrumentos deverão ser marcados na placa
de identificação e características, de forma bem legível e de modo a
garantir a sua inviolabilidade, com o símbolo constante do anexo I da
Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, com a identificação numérica
apresentada no símbolo correspondente ao símbolo de aprovação:

V — Selagem — os instrumentos fabricados ao abrigo desta aprovação serão
selados de acordo com o esquema de selagem publicado em anexo a este despacho.

1 de Fevereiro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção,  M. Duarte Figueira. 3000166023
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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL,
DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Departamento de Jogos

Nos termos do Regulamento dos Mediadores dos Jogos Sociais dos
Estado aprovado pela Portaria n.º 313/2004, de 23 de Março, e da
alínea m) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento do Departamento de
Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que constitui o anexo
II ao Decreto-Lei n.º 322/91, de 26 de Agosto, tornam-se públicas as
tabelas relativas às remunerações daqueles mediadores, aprovadas pela
Deliberação n.º 9660, tomada em 27 de Setembro de 2004, pela di-
recção daquele departamento.

Apostas Mútuas

Mediadores cuja Mediadores cuja

Jogo actividade está afecta a um actividade não está afecta
estabelecimento aberto a um estabelecimento aberto

ao público ao público1

Totobola 7% 5%
Totoloto 7% 5%
Joker 7% 5%
Euromilhões 5% 5%
Totogolo Exploração suspensa –

Lotaria Nacional

Mediadores cuja Mediadores cuja

Jogo actividade está afecta a um actividade não está afecta
estabelecimento aberto a um estabelecimento aberto
ao público (Desconto) ao público1 (Desconto)

Lotaria Clássica 12,7% 5%
Lotaria Popular 12,5% 5%

Lotaria Instantânea

Mediadores cuja Mediadores cuja

Remuneração actividade está afecta a um actividade não está afecta
estabelecimento aberto a um estabelecimento aberto

ao público ao público1

Desconto 10% 5%
na aquisição

Sobre o valor

2% 5%
de prémios até
50 euros, pagos
obrigatoriamente
pelo mediador2

1 Nos termos do Decreto-Lei n.º 282/2003, de 8 de Novembro e do artigo 11.º, n.º
1, do regulamento aprovado pela Portaria n.º 313/2004, de 23 de Março.
2 Nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do regulamento aprovado pela Portaria n.º 313/2004, de
23 de Março, e, bem assim, do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento da Lotaria Instantânea,
aprovado pela Portaria n.º 552/2001, de 31 de Maio, na redacção que lhe foi dada pela
Portaria n.º 431/2003, de 22 de Maio.

As tabelas de remunerações ora publicadas aplicam-se a partir do
concurso n.º 40/2004.

O Presidente da Direcção do Departamento de Jogos, Fernando
Paes Afonso. 3000166906

Lotaria popular
Plano para as 15.ª, 16.ª, 17.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 24.ª, 25.ª e 26.ª

extracções de 2005, a realizar nos dias 14, 21 e 28 de Abril, 12, 19 e
26 de Maio e, 2, 16, 23 e 30 de Junho, pelas 12 horas e 30 minutos.

Capital de 1 200 000 euros, a emitir em 100 000 bilhetes, dividi-
dos em seis «séries», ao preço de 2 euros, cada série. Do capital emitido,
780 000 euros (65%), serão distribuídos em prémios, aos quais será
deduzido 195 000 euros (25%) correspondente à taxa liberatória, re-
sultando num valor líquido de 585 000 euros a distribuir pelos prémios
abaixo indicados.

Série sorteada Restantes séries

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro

1 40 000,00 1.º Prémio ..................................................................................... 5 4 000,00 60 000,00
1 10 000,00 2.º Prémio ..................................................................................... 5 2 000,00 20 000,00
1 08 000,00 3.º Prémio ..................................................................................... 5 1 300,00 14 500,00
1 04 000,00 4.º Prémio ..................................................................................... 5 1 730,00 17 650,00

Prémios comuns às seis séries

Número
Designação dos prémios de Valor do prémio  Total

prémios Euro Euro

Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 1.º prémio ............... 54 375,00 20 250,00
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 2.º prémio ............... 54 300,00 16 200,00
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 3.º prémio ............... 54 225,00 12 150,00
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 4.º prémio ............... 54 175,00 09 450,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1.º prémio ................... 540 150,00 81 000,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2.º prémio ................... 540 040,00 21 600,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3.º prémio ................... 540 020,00 10 800,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 4.º prémio ................... 540 010,00 05 400,00
Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º prémios 21 600 005,00 108 000,00
Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das três sequências

que, para o efeito, se hão-de formar ...................................................................................... 18 000 005,00 90 000,00
Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1.º prémio 54 000 002,00 108 000,00

Valor total dos prémios ............................................................................... 585 000,00

23 de Dezembro de 2004. — A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000162406
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Lotaria popular — extracções especiais

Plano para as 14.ª, 18.ª e 23.ª extracções de 2005, designadas de
«Lotaria do Zodíaco Carneiro», «Lotaria do Zodíaco Touro» e
«Lotaria do Zodíaco Gémeos»,  respectivamente, a realizar nos dias
7 de Abril, 5 de Maio e 9 de Junho, pelas 12 horas e 30 minutos.

Bilhetes Fracções

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro

Bilhetes Fracções

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro

Capital de 1 500 000 euros, a emitir em 100 000 bilhetes, dividi-
dos em seis «séries», ao preço de 2,50 euros, cada série. Do capital
emitido,  975 000 euros (65%), serão distribuídos em prémios, aos
quais será deduzido 243 750 euros (25%) correspondente à taxa
liberatória, resultando num valor líquido de 731 250 euros a distribuir
pelos prémios abaixo indicados.

1 50 000,00 1.º Prémio ..................................................................................... 5 5 000,00 75 000,00
1 10 000,00 2.º Prémio ..................................................................................... 5 2 500,00 22 500,00
1 9 000,00 3.º Prémio ..................................................................................... 5 1 500,00 16 500,00
1 5 300,00 4.º Prémio ..................................................................................... 5 0 800,00 09 300,00

Prémios comuns às seis séries

Número
Designação dos prémios de Valor do prémio  Total

prémios Euro Euro

Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 1.º prémio ............... 54 375,00 20 250,00
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 2.º prémio ............... 54 300,00 16 200,00
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 3.º prémio ............... 54 225,00 12 150,00
Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais aos do 4.º prémio ............... 54 175,00 9 450,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1.º prémio ................... 540 150,00 81 000,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2.º prémio ................... 540 50,00 27 000,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3.º prémio ................... 540 25,00 13 500,00
Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 4.º prémio ................... 540 10,00 5 400,00
Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º prémios 21 600 5,00 108 000,00
Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das seis sequências

que, para o efeito, se hão-de formar ...................................................................................... 36 000 5,00 180 000,00
Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1.º prémio 54 000 2,50 135 000,00

Valor total dos prémios ............................................................................... 731 250,00

23 de Dezembro de 2004. — A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000162408

Lotaria clássica — extracção ordinária

Plano para a 17.ª extracção de 2005, designada de «Lotaria do 25
de Abril», a realizar no dia 25 de Abril, pelas 20 horas.

Capital de 3 000 000 euros, a emitir em 60 000 bilhetes ao preço de 50
euros, divididos em «décimos» a  5 euros, cada. Do capital emitido,  1 950
000 euros (65%) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido 487
500 euros (25%) correspondente à taxa liberatória, resultando num valor
líquido de 1 462 500 euros a distribuir pelos prémios abaixo indicados.

1 500 000,00 1.º Prémio ..................................................................................... 10 50 000,00 500 000,00
1 50 000,00 2.º Prémio ..................................................................................... 10 5 000,00 50 000,00
1 25 000,00 3.º Prémio ..................................................................................... 10 2 500,00 25 000,00
2 5 000,00 Prémios aos números das aproximações do 1.º prémio ............... 20 500,00 10 000,00
2 2 000,00 Prémios aos números das aproximações do 2.º prémio ............... 20 200,00 4 000,00
2 1 470,00 Prémios aos números das aproximações do 3.º prémio ............... 20 147,00 2 940,00
5 4 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 1.º prémio ...................................................................... 50 400,00 20 000,00
5 2 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 2.º prémio ...................................................................... 50 200,00 10 000,00
5 1 500,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 3.º prémio ...................................................................... 50 150,00 7 500,00
54 1 750,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 1.º prémio ............................................................................. 540 175,00 94 500,00
54 400,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 2.º prémio ............................................................................. 540 40,00 21 600,00
54 200,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 3.º prémio ............................................................................. 540 20,00 10 800,00
120 150,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

a qualquer das 20 sequências que, para o efeito, se hão-de
formar ........................................................................................ 1 200 15,00 18 000,00
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540 125,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números do 1.º prémio ....................................................... 5 400 12,50 67 500,00

1 080 75,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números dos 2.º e 3.º prémios ............................................ 10 800 7,50 81 000,00

297 100,00 Prémios aos números compreendidos nas centenas dos 1.º, 2.º e
3.º prémios ................................................................................ 2 970 10,00 29 700,00

5 400 50,00 Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual
ao do número do 1.º prémio ..................................................... 54 000 5,00 270 000,00

11 998 20,00 Prémios aos números cujos algarismos finais (terminações), sejam
iguais aos dos números das aproximações do 1.º prémio ......... 119 980 2,00 239 960,00

Valor total dos prémios ............................................................................... 1 462 500,00

23 de Dezembro de 2004. — A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000162410

Bilhetes Fracções

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro

Série sorteada Restantes séries

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro

Lotaria clássica — extracções extraordinárias

Plano para as 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 24.ª, 25.ª e 26.ª extracções de
2005, designadas de «Paisagens de Sonho», a realizar nos dias  9, 16,
23 e 30 de Maio e, 13, 20 e 27 de Junho, pelas 20 horas.

Capital de 3 000 000 euros, a emitir em 60 000 bilhetes ao preço
de 50 euros, divididos em «décimos» a 5 euros, cada. Do capital
emitido,  1 950 000 euros (65%) serão distribuídos em prémios, aos
quais será deduzido 487 500 euros (25%) correspondente à taxa
liberatória, resultando num valor líquido de 1 462 500 euros a distri-
buir pelos prémios abaixo indicados.

1 500 000,00 1.º Prémio ..................................................................................... 10 50 000,00 500 000,00
1 50 000,00 2.º Prémio ..................................................................................... 10 5 000,00 50 000,00
1 25 000,00 3.º Prémio ..................................................................................... 10 2 500,00 25 000,00
2 5 000,00 Prémios aos números das aproximações do 1.º prémio ............... 20 500,00 10 000,00
2 2 000,00 Prémios aos números das aproximações do 2.º prémio ............... 20 200,00 4 000,00
2 1 470,00 Prémios aos números das aproximações do 3.º prémio .............. 20 147,00 2 940,00
5 4 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 1.º prémio ...................................................................... 50 400,00 20 000,00
5 2 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 2.º prémio ...................................................................... 50 200,00 10 000,00
5 1 500,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 3.º prémio ...................................................................... 50 150,00 7 500,00
54 1 750,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 1.º prémio ............................................................................. 540 175,00 94 500,00
54 400,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 2.º prémio ............................................................................. 540 40,00 21 600,00
54 200,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 3.º prémio ............................................................................. 540 20,00 10 800,00
120 150,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

a qualquer das 20 sequências que, para o efeito, se hão-de
formar ........................................................................................ 1 200 15,00 18 000,00

540 125,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números do 1.º prémio ....................................................... 5 400 12,50 67 500,00

1 080 75,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números dos 2.º e 3.º prémios ............................................ 10 800 7,50 81 000,00

297 100,00 Prémios aos números compreendidos nas centenas dos 1.º, 2.º e
3.º prémios ................................................................................ 2 970 10,00 29 700,00

5 400 50,00 Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual
ao do número do 1.º prémio ..................................................... 54 000 5,00 270 000,00

11 998 20,00 Prémios aos números cujos algarismos finais (terminações), sejam
iguais aos dos números das aproximações do 1.º prémio ......... 119 980 2,00 239 960,00

Valor total dos prémios ............................................................................... 1 462 500,00

23 de Dezembro de 2004. — A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000162415
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Lotaria clássica — extracções extraordinárias

Plano para as 15.ª e 16.ª extracções de 2005, designadas de «Ci-
dades de Sonho», a realizar nos dias 11 e 18 de Abril,  pelas 20
horas.

Bilhetes Fracções

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro

Capital de  3 000 000 euros, a emitir em 60 000 bilhetes ao preço
de 50 euros, divididos em «décimos» a 5 euros, cada. Do capital
emitido,  1 950 000 euros (65%) serão distribuídos em prémios, aos
quais será deduzido 487 500 euros (25%) correspondente à taxa
liberatória, resultando num valor líquido de 1 462 500 euros a distri-
buir pelos prémios abaixo indicados.

1 500 000,00 1.º Prémio ..................................................................................... 10 50 000,00 500 000,00
1 50 000,00 2.º Prémio ..................................................................................... 10 5 000,00 50 000,00
1 25 000,00 3.º Prémio ..................................................................................... 10 2 500,00 25 000,00
2 5 000,00 Prémios aos números das aproximações do 1.º prémio ............... 20 500,00 10 000,00
2 2 000,00 Prémios aos números das aproximações do 2.º prémio ............... 20 200,00 4 000,00
2 1 470,00 Prémios aos números das aproximações do 3.º prémio ............... 20 147,00 2 940,00
5 4 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 1.º prémio ...................................................................... 50 400,00 20 000,00
5 2 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 2.º prémio ...................................................................... 50 200,00 10 000,00
5 1 500,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 3.º prémio ...................................................................... 50 150,00 7 500,00
54 1 750,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 1.º prémio ............................................................................. 540 175,00 94 500,00
54 400,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 2.º prémio ............................................................................. 540 40,00 21 600,00
54 200,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 3.º prémio ............................................................................. 540 20,00 10 800,00
120 150,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

a qualquer das 20 sequências que, para o efeito, se hão-de
formar ........................................................................................ 1 200 15,00 18 000,00

540 125,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números do 1.º prémio ....................................................... 5 400 12,50 67 500,00

1 080 75,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números dos 2.º e 3.º prémios ............................................ 10 800 7,50 81 000,00

297 100,00 Prémios aos números compreendidos nas centenas dos 1.º, 2.º e
3.º prémios ................................................................................ 2 970 10,00 29 700,00

5 400 50,00 Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual
ao do número do 1.º prémio ..................................................... 54 000 5,00 270 000,00

11 998 20,00 Prémios aos números cujos algarismos finais (terminações), sejam
iguais aos dos números das aproximações do 1.º prémio ......... 119 980 2,00 239 960,00

Valor total dos prémios ............................................................................... 1 462 500,00

23 de Dezembro de 2004. — A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000162416

Lotaria clássica — extracções especiais

Plano para as 14.ª, 18.ª e 23.ª extracções de 2005, designadas de
«Lotaria da Primavera», «Lotaria do Dia da Mãe» e «Lotaria de S.
António», respectivamente, a realizar nos dias 4 de Abril, 2 de Maio
e 6 de Junho, pelas 20 horas.

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

1 1 000 000,00 1.º Prémio ..................................................................................... 10 100 000,00 1 000 000,00
1 100 000,00 2.º Prémio ..................................................................................... 10 10 000,00 100 000,00
1 50 000,00 3.º Prémio ..................................................................................... 10 5 000,00 50 000,00
2 10 000,00 Prémios aos números das aproximações do 1.º prémio ............... 20 1 000,00 20 000,00
2 5 000,00 Prémios aos números das aproximações do 2.º prémio ............... 20 500,00 10 000,00
2 2 555,00 Prémios aos números das aproximações do 3.º prémio ............... 20 255,50 5 110,00
5 10 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 1.º prémio ...................................................................... 50 1 000,00 50 000,00
5 5 000,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 2.º prémio ...................................................................... 50 500,00 25 000,00
5 2 300,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais

aos do 3.º prémio ...................................................................... 50 230,00 11 500,00
54 2 000,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 1.º prémio ............................................................................. 540 200,00 108 000,00
54 1 000,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos

do 2.º prémio ............................................................................. 540 100,00 54 000,00

Bilhetes Fracções

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro
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54 500,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos
do 3.º prémio ............................................................................. 540 50,00 27 000,00

78 400,00 Prémios aos números cujos quatro algarismos finais sejam iguais
a qualquer das 13 sequências que, para o efeito, se hão-de
formar ........................................................................................ 780 40,00 31 200,00

540 300,00 Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais a
qualquer das nove sequências que para o efeito, se hão-de
formar ........................................................................................ 5 400 30,00 162 000,00

540 250,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números do 1.º prémio ....................................................... 5 400 25,00 135 000,00

1 080 150,00 Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais aos
dos números dos 2.º e 3.º prémios ............................................ 10 800 15,00 162 000,00

297 250,00 Prémios aos números compreendidos nas centenas dos 1.º, 2.º
e 3.º prémios ............................................................................. 2 970 25,00 74 250,00

5 400 100,00 Prémios aos números cujo algarismo final (terminação), seja igual
ao do número do 1.º prémio ..................................................... 54 000 10,00 540 000,00

11 998 30,00 Prémios aos números cujos algarismos finais (terminações), sejam
iguais aos dos números das aproximações do 1.º prémio ........ 119 980 3,00 359 940,00

Valor total dos prémios ............................................................................... 2 925 000,00

23 de Dezembro de 2004. — A Provedora, Maria José Nogueira Pinto. 3000162418

Bilhetes Fracções

Número
de

prémios

Valor do prémio
Euro

Designação dos prémios
Total
EuroNúmero

de
prémios

Valor do prémio
Euro

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso n.º 369/SEP
Por despacho de confirmação do Subdirector Geral de Transportes

Terrestres, de 25 de Janeiro de 2005, exarado ao abrigo do Despacho
n.º 3230/2003, 2.ª série, de 4 de Fevereiro de 2003 publicado no Diá-
rio da República n.º 40, 2.ª série, de 17 de Fevereiro de 2003, foi
autorizada a transferência da seguinte carreira regular de passageiros
Mindelo (Praia)-Vilar, Conc. 4419 da empresa Arriva Portugal — Trans-
portes, L.da para a empresa Auto Viação Aveirense, L.da, com sede na
Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, 3830-655 Gafanha da Nazaré.

4 de Fevereiro de 2005. — Pela Directora de Serviços, o Assessor
Principal, António Pereira Machado. 3000165742

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto das Artes

Aviso
Por despacho de 30 de Agosto de 2004, do director do Instituto das Artes:

Miguel Ângelo Rodrigues Cabrita, cessado a seu pedido, com efeitos a
31 de Outubro de 2004, o contrato de prestação de serviços na modali-
dade de contrato de avença, para o exercício de funções de assessoria e
consultoria especializada na área jurídica, no Instituto das Artes.

5 de Novembro de 2004. — O Director, Paulo Cunha e Silva.
3000161509

MINISTÉRIO DO TURISMO
Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística
Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Ministro do Turismo de 20 de Janeiro de 2005,
foi atribuída a utilidade turística, a título prévio, a um empreendi-

mento qualificado como Conjunto Turístico composto por hotel-
apartamento de três estrelas; apartamentos turísticos de três estrelas;
empreendimento de animação que integra piscina coberta, campos e
salões polivalentes, mini-golfe, parque infantil, bowling, squash, sau-
na e ginásio, e estabelecimento de restauração e bebidas, que Mãe
d’Água — Empreendimentos Hoteleiros, L.da pretende levar a efeito
em Nogueiró, Bom Jesus, concelho e distrito de Braga.

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto nos
artigos 2.º, n.º 1; 3.º n.º 1 alínea c), (com a redacção dada pelo artigo
1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro); 4; 5.º, n.º 1 alínea
a); 7.º, n.os 1 e 2 e 11.º, n.os 1 a 3, do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5
de Dezembro, valendo por um prazo de 24 meses contado a partir da
data da publicação, em Diário da República, do despacho declarati-
vo, ficando nos termos do disposto no artigo 8.º do referido decreto-
lei, dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O empreendimento deverá vir a satisfazer as exigências legais
para a qualificação de conjunto turístico;

b) As obras deverão estar concluídas e o empreendimento apto
a funcionar na íntegra, no prazo máximo 18 meses, conta-
do a partir da data da publicação, em Diário da República,
do despacho declarativo, sem prejuízo de dever legal de re-
querer a confirmação da utilidade turística dentro do prazo
de validade fixado, excepto quando lhe seja concedida a pror-
rogação prevista no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º
423/83, de 5 de Dezembro;

c) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da
Direcção Geral do Turismo e conhecimento da Comissão
de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alte-
ração do projecto aprovado ou das características arquitec-
tónicas do empreendimento;

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto
nos artigos 17.º e 22.º daquele diploma, a empresa proprietária e
exploradora do estabelecimento fica isenta relativamente à proprie-
dade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e à
Inspecção-Geral das Actividades Culturais, desde a data de abertura do
empreendimento ao público, por um prazo correspondente ao legal-
mente estabelecido para efeitos de isenção de contribuição autárquica,
sete anos, de acordo com o artigo 43.º do Estatuto de Benefícios Fiscais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, na redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, con-
jugado com o n.º 6 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12
de Novembro, caso venha a confirmar-se a utilidade turística nos
termos legais.

28 de Janeiro de 2005. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
(Assinatura ilegível.) 3000164662
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TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio

Processo n.º 2/05.0TBAGD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Instituto da Segurança Social.
Devedor — Sociedade Electro-Metalúrgica do Vouga, S. A. e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Águeda, 3.º Juízo de Águeda, no dia 22
de Fevereiro de 2005, às 17 horas, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência do devedor — Sociedade Electro-Metalúrgica do
Vouga, S. A., número de identificação fiscal: 500266050, endereço:
Macinhata do Vouga, Águeda, 3750-593 com sede na morada indicada.

São administradores do devedor — Jorge Manuel dos Santos Go-
mes Coutinho, estado civil: casado (regime: desconhecido), nascido
em 15 de Julho de 1963, número de identificação fiscal: 173894984,
bilhete de identidade n.º 06207282, licença de condução: n.º Av-61855,
endereço: Avenida Calouste Gulbenkian, 178, 2.º esquerdo, 3750-000
Águeda, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio.

Dr.ª Olívia Passos, endereço: Rua Bombeiros Voluntários, 12 Bm,
2.º EP, Apartado 238, 3750-138 Águeda.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º, Código de Insolvência e da
Recuperação de Empresas].

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 artigo
128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas), acom-
panhado dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do Código de Insolvência e da Re-
cuperação de Empresas).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montan-
te de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida,
e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia
e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 13 de Maio de 2005, pelas 10 horas e 30 minu-
tos para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do Código de Insol-
vência e da Recuperação de Empresas).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10
dias (artigo 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Em-
presas), e/ou deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (artigos 40.º
e 42 do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios de
prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as
testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites pre-
vistos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c) do n.º 2 do
artigo 24.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e da Recuperação
de Empresas). Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem
encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Informação

Plano de Insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconheci-
dos na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na esti-
mativa do juiz (artigo 193.º do Código de Insolvência e da Recupera-
ção de Empresas).

23 de Fevereiro de 2005. — A Juiza de Direito, Susana Direito
Regatia. — O Oficial de Justiça, José Carlos Figueiredo.

1000279118

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio

Processo n.º 337-J/1995.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. José Luís Gonçalves.
Requerido — José Domingos Rodrigues e outro(s).

O Dr. Fernando Jorge Marques Matos, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e os falidos: José Domingos Rodrigues,
residente no Parque Oliveiras Montechoro, 240, rés-do-chão, direito,
8200 Albufeira e mulher Maria de Lurdes Rocha Rodrigues, residente
na Rua Camilo Castelo Branco, 5, 8200 Albufeira, separados judicial-
mente de pessoas e de bens , notificados para no prazo de cinco dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas
pelo liquidatário Dr.º José Luís Gonçalves, residente na Estrada dos
Redondos, lote 149, 2865-496 Fernão Ferro, (artigo 223.º, n.º 1 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

22 de Fevereiro de 2005. — O Juiz de Direito, Fernando Jorge
Marques Matos. — A Oficial de Justiça, Mécia Borralho.

3000166847

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

Anúncio

Processo n.º 346/04.9TBOFR.
Insolvência de pessoa singular (Requerida).
Requerente — BCP Leasing S. A.
Insolvente — António Ruivo de Oliveira e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Aveiro, 3.º Juízo de Competência Cível
de Aveiro, no dia 27 de Janeiro de 2005, pelas 11 horas e 56 minu-
tos, foi proferida sentença de declaração de insolvência do devedor:
António Ruivo de Oliveira, nascido em 17 de Setembro de 1945,
nacional de Portugal, número de identificação fiscal: 134940814,
bilhete de identidade n.º 1594550, com domicílio na Rua Aviação Na-
val, 20, 3.º direito, 3800-000 Aveiro.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio.

Dr.ª Teresa Alegre, endereço: Rua do Mercado, bloco 3, 2.º direi-
to, Apartado 204, 3781-907 Anadia.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.
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Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º — Código de Insolvência e da Recu-
peração de Empresas].

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 25 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 artigo
128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas), acom-
panhado dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do Código de Insolvência e da Re-
cuperação de Empresas).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montan-
te de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida
e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia
e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 31 de Março de 2005 pelas 14 horas e 15 minu-
tos para a realização da reunião de assembleia de credores de apreci-
ação do relatório podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de
Empresas), e/ou deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (arti-
gos 40.º e 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Em-
presas).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apre-
sentar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os
limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2
do artigo 25.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Em-
presas).

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias
judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e da Recupe-
ração de Empresas). Terminando o prazo em dia que os tribunais
estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia
útil seguinte.

27 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, António Beça Perei-
ra. — A Oficial de Justiça, Florbela Soeima. 3000164672

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio

Processo n.º 24-B/1993.
Prestação de Contas (administrador da falência).
Administrador da Falência — Dr.ª J. Lira Fernandes.
Falido — Empresa de Malhas das Mimosas, L.da

A Dr.ª Susana M.ª Mesquita Gonçalves, juiza de direito deste Tri-
bunal:

Faz saber que são os credores e a falida: Empresa de Malhas das
Mimosas, L.da, número de identificação fiscal: 501865853, endere-
ço: lugar de Moinhos, Rio Côvo, Santa Eugénia, 4755-467 Rio Côvo
(Santa Eugénia), notificados para no prazo de cinco dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
administrador da falência (artigo 1265.º, n.º 1 do Código do Proces-
so Civil).

16 de Fevereiro de 2005. — A Juíza de Direito, Susana M.ª Mesqui-
ta Gonçalves. — O Oficial de Justiça, José Duarte. 3000166113

3.º JUÍZO CÍVEL DO  TRIBUNAL
DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 717/05.3TJCBR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Tão Balalão — Comércio Vestuário e Acessórios, L.da

Administrador — Edite Maria Fernandes Morais Osório Mora e
outro(s).

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

Nos juízos cíveis de Coimbra, 3.º Juízo Cível de Coimbra, no dia 23
de Fevereiro de 2005, pelas 19 horas e 30 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Tão Balalão —
Comércio Vestuário e Acessórios, L.da, número de identificação fis-
cal: 504983881, endereço: Rua Dr. José de Almeida, 267-269, 3000-045
Coimbra, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor:
Edite Maria Fernandes Morais Osório Mora, endereço: Rua António

José de Almeida, 267 e 269, Santo António dos Olivais, 3000-000
Coimbra;

João Miguel Azeredo de Gouveia Osório Mora, endereço: Rua
António José de Almeida, 267 e 269, Santo António dos Olivais,
3000-000 Coimbra; a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio.

Dr. Emídio Joaquim da Costa Sousa, endereço: Rua Miguel Torga,
225-6ºC, 3030-165 Coimbra.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter limitado [alínea i) do artigo 36.º, Código de Insolvência e da
Recuperação de Empresas].

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 artigo
128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas), acom-
panhado dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do Código de Insolvência e da Re-
cuperação de Empresas).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montan-
te de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida,
e, neste ultimo caso, os bens ou direitos objecto da garantia
e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do Código de Insol-
vência e da Recuperação de Empresas).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10
dias (artigo 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Em-
presas), e/ou deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (artigos 40.º
e 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios de
prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as
testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites pre-
vistos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c) do n.º 2 do
artigo 24.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.
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Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Informação

Plano de Insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administrador
da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas da
insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem
um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na sen-
tença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do juiz
(artigo 193.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

24 de Fevereiro de 2005. — A Juíza de Direito, Leonor Gusmão. —
O Oficial de Justiça, Luís Ferreira. 3000166811

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

Processo n.º 335/05.6TBF.LG
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Coelho & Coelho, L.da

Presidente da Comissão de Credores — Banco Comercial Português,
S. A. e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Felgueiras, 2.º Juízo de Felgueiras, no
dia 9 de Fevereiro de 2005, às 10 horas e 30 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Coelho & Coe-
lho, L.da, endereço: lugar do Carvalhal, Sousa, 4610-509 Felgueiras,
com sede na morada indicada.

São administradores do devedor — Celestino Ferreira Coelho, en-
dereço: Carvalhal, Sousa, 4610-000 Felgueiras. a quem é fixado do-
micílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada. indicando-se o respectivo domicílio.

Dr.ª Maria José Peres, endereço: Praça do Bom Sucesso, 61, 5.º,
sala 507, 4150-144 Porto.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º, do Código da Insolvência e da Re-
cuperação de Empresas].

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 artigo
128.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), acom-
panhado dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do Código da Insolvência e da Re-
cuperação de Empresas).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montan-
te de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida,
e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia
e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.
É, designado o dia 29 de Abril de 2005, pelas 14 horas para a realização

da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório podendo
fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do Código de Insol-
vência e da Recuperação de Empresas).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10
dias (artigo 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Em-
presas), e/ou deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (artigos 40.º
e 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prosa de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25 do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Ficam ainda advertidos que os pratos para recurso, embargos e re-
clamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que esta
se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados.
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Informação

Plano de Insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192 do
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administrador
da insolvência o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas da
insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem
um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na sen-
tença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do juiz
(artigo 193.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

10 de Fevereiro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Gabriela P.
S. Fonseca Freitas. — O Escriturário Adjunto, Gilberto Pires.

3000165739

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOUSÃ

Anúncio

Processo n.º 961/04.0TBLSA.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Antero & C.ª, S. A.

Nos autos acima identificados, correm éditos de 30 dias, contados da
data da segunda e última publicação do anúncio, citando: Construções
Leonel & Cristina, L.da, número de identificação fiscal: 504061496,
com último domicílio/sede em Vale da Proa, Semide para, no prazo de
10 dias, decorrido que seja o dos éditos, deduzir oposição, querendo, à
presente acção de insolvência, com a cominação de que a falta de
oposição importa a confissão dos factos alegados pelo requerente, tudo
como melhor consta do duplicado da petição inicial e respectivos do-
cumentos, que se encontra nesta secretária, à disposição do citando,
podendo a insolvência vir a ser decretada (n.os 1 e 5 do artigo 30.º do
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Com a oposição deverá juntar e ou requerer todos os meios de prova
que achar pertinentes para prova da sua solvência, ficando obrigado a
apresentar todas as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder
os limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Deve juntar ainda a lista dos cinco maiores credores e respectivos
domicílios, com exclusão do requerente, sob pena de não recebimen-
to da oposição (n.º 2 do artigo 30.º do Código de Insolvência e da
Recuperação de Empresas).

De que os documentos previstos no n.º 1 do artigo 24 do Código
da Insolvência e da Recuperação de Empresas devem estar prontos a
ser imediatamente entregues ao administrador nomeado, caso a insol-
vência venha a ser decretada.

De que o prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias
judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do Código da Insolvência e da Recupera-
ção de Empresas).

Fica advertido de que, caso deduza oposição, é obrigatória a cons-
tituição de mandatário judicial.

16 de Fevereiro de 2005. — A Juíza de Direito, Patrícia Malveiro. —
A Oficial de Justiça, Rosa Peixoto. 3000166830
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3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 9048/03.2TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente — Alberto Ferreira Brandão e outro(s).
Requerido — Trevo Calçados, L.da e outro(s).

Dr. Rui Sanches e Silva, juiz de direito do 3.º Juízo de Competência
Cível do Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que por sentença de 11 de Fevereiro de 2005, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido: Trevo Cal-
çados, L.da, nacional de Portugal, domicílio: lugar do Outeiro, 3700
Arrifana, Santa Maria da Feira, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr.ª Nídia Sousa Lamas, número
de identificação fiscal: 171101693, bilhete de identidade n.º 5070551,
cartão profissional: 2754P, endereço na Rua São Nicolau, 33, 5.º AF,
4520-248 Santa Maria da Feira.

15 de Fevereiro de 2005. — O Juiz de Direito, Rui Sanches e Sil-
va. — A Oficial de Justiça, Ana Soares. 3000166109

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 798/04.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — SCHINDLER — Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.
Requerida — METACO — Engenharia de Máquinas e Equipamentos, L.da

É citada a empresa: METACO — Engenharia de Máquinas e Equipa-
mentos, L.da, número de identificação fiscal: 502583177, domicílio: Azi-
nhaga das Mós, Bairro dos Fetais, Camarate, Loures, Lousã, 2670-000
Lousã, 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 provi-
dência 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 Recuperação da Empresa e de Falência, nos
presentes autos que deram entrada na secretaria em 15 de Julho de 2004.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os credo-
res e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos seus cré-
ditos, 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 sécios conhecidos
e mapa de pessoal, a relação de bens que detenha em regime de arrenda-
mento, aluguer ou locação financeira ou venda com reserva de proprie-
dade e informar se tem comissão de trabalhadores, ficando ainda adver-
tida de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial e que os
prazos referidos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais e terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerra-
dos, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os
duplicados da petição inicial se encontram à disposição da citanda na
secretaria do 1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa.

16 de Fevereiro de 2005. — O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. — O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000166800

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

Anúncio

Processo n.º 209/04.8TYVNG.
Processo Especial Recuperação Empresa (Apresentação).
Requerente — INFORGALÁTICA, Informática, L.da

Efectivo da Comissão de Credores — Direcção Geral de Contribui-
ções e Impostos e outro(s).

A Dr.ª Isabel Faustino, juiza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que, nos presentes autos supra identificados, são notificados
os credores da requerente: INFORGALATICA, Informática, L.da, número

de identificação fiscal: 503555177, com sede na Rua 5 de Outubro, 2065,
4480-000 Vila do Conde, que por despacho de 18 de Janeiro de 2005,
proferido nos presentes autos, foi designado o dia 5 de Abril de 2005, pelas
9 horas e 30 minutos, para a realização da assembleia de credores no edi-
fício deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da Acção Declarativa de Recu-
peração 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 artigo
44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publicação
do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em 20
de Abril 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 afixados nos lugares designados por lei.

19 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Lucinda Cirne Patacas.

1000279044

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

Anúncio

Processo n.º 650/04.6TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Eugénio Torres — Espaço de Arte, L.da

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

No tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 2.º Juízo de Vila Nova
de Gaia, no dia 27 de Janeiro de 2005, ás 17 horas, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência do devedor: Eugénio Torres — Es-
paço de Arte, L.da, número de identificação fiscal: 503959570, com
sede no Largo do Meiral, 54, Canidelo, 4400-500 Vila Nova de Gaia.

São administradores do devedor:
Eugénio José Rocha Tavares, residente no lugar do Meiral, 54,

Canidelo, 4400-500 Vila Nova de Gaia;
Rosa Maria de Oliveira Pinto Torres, residente no lugar do Meiral,

54, Canidelo, 4400-500 Vila Nova de Gaia, a quem é fixado domicí-
lio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio.

Dr.ª Ana Maria de Andrade e Silva Amaro, com domicílio profissional na
Quinta da Carramona, bloco C, 41, rés-do-chão B, Esgueira, 3800 Aveiro.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter limitado [alínea i) do artigo 36.º, Código de Insolvência e da
Recuperação de Empresas].

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de cinco dias.
Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o

que antecede, e ainda de que podem pedir no prazo de cinco dias, que
a sentença seja complementada com as restantes menções do artigo
36.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10
dias (artigo 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Em-
presas), e/ou deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (artigos 40.º
e 42.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos só começam
a correr finda a dilação e que esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

1 de Fevereiro de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. — O Oficial de Justiça, A. Miranda. 1000279096
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Lista dos revisores oficiais de contas [organizada nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 126.º
e nos n.os 1 e 2 do artigo 127.º do Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro], referida a 1 de Janeiro de 2005.

Secção I — revisores oficiais de contas, a título individual

Número ROC Nome completo Endereço

1 Hernâni Olímpio Carqueja (a) ........................................... Rua Júlio Dinis, 772, 3.º direito, 4050-321 Porto
6 Jorge Gonçalves Amaro ..................................................... Praça 25 de Abril, 1, 2.º direito, 2560 Torres Vedras
7 Agostinho Nunes de Pinho (a) .......................................... Avenida César Pinheiro, 32, 3720-235 Oliveira de Azeméis
8 Manuel Lopes da Silva ....................................................... Avenida Renato Araújo, 503, 1.º, sala 8, ap. 531, 3700-244

São João da Madeira
11 Alfredo Louro de Oliveira Martins .................................... Rua dos Lojistas, 156, 1800-241 Lisboa
15 Adélio de Oliveira Macedo Rua Santo António do Telheiro, 238, 4465-248 São Mamede

de Infesta
19 Norberto Virgílio Máximo de Sousa ................................... Rua de Pedralvas, 21, rés-do-chão direito, 1500-487 Lisboa
21 Júlio Augusto Ramires da Silva .......................................... Avenida 25 de Abril, 9, 10.º direito, 2800-300 Almada
29 José António Castro Beirão (a) ......................................... Rua Sousa Lopes, 12, 4.º esquerdo, 1600-207 Lisboa
30 Gabriel José dos Santos Fernandes ..................................... Avenida Júlio Dinis, 10, 5.º C, 1050-131 Lisboa
31 Artur Nunes Rodrigues ....................................................... Avenida Barbosa do Bocage, 100, 3.º esquerdo, 1050-131

Lisboa
34 Luís Artur Pinto de Almeida ............................................ Avenida do Uruguai, 24, 5.º direito, 1500-613 Lisboa
35 Horácio Duarte Caxaria Leal Henriques ........................... Rua Francisco Pereira Sousa, 6, rés-do-chão, 1500-287 Lisboa
37 Mário António Soares Madureira ..................................... Avenida Guerra Junqueiro, 10, 4.º direito, 1000-167 Lisboa
39 Marina Coimbra da Cunha Osório Rua Marta M da Câmara, 124, B2, 4.º esquerdo, 4150-485

Porto
42 José Sisnando Cardoso da Silva ......................................... Rua Jorge F. Vasconcelos, 3, 2.º esquerdo, 1700-254 Lisboa
43 Manuel Hildelberto Rodrigues Marques Branco ................ Rua Fernando Namora, 166, 8.º D, 4425-651 Pedrouços
44 Armandino Cordeiro dos Santos Rocha ............................ Urbanização Villa Urjais, C-4, Quintta Boavista, Nogueiró

4710-213 Braga
45 José Ulisses Ribeiro Braga ................................................. Rua Marquês de Fronteira, 133, 5.º esquerdo, 1070-294

Lisboa
55 Henrique de Sá Pereira Rua do Outeiro, lote 3, 1.º direito, Alto da Castelhana, 2750

Cascais
56 José António de Castro Correia Figueira (a) .................... Praça das Amoreiras, 59, 2.º direito, 1250-020 Lisboa
62 Júlio Manuel Monteiro de Bettencourt ............................ Rua Velha da Ajuda, 28, BI A1, 5.º A, 9000-115 Funchal
67 Raul Corrêa de Sousa Guimarães ....................................... Rua Dr. Pedro A Ferreira, 97, 2.º esquerdo, 4200-440 Porto
68 António da Conceição Coelho Ferreira Bravo ................. Travessa Boaventura Fernandes, 84, 4405 Francelos VNG
78 Crisóstomo Aquino de Barros ........................................... Rua João Chagas, 159, 3.º E, 2795-102 Linda-a-Velha
79 António Jorge Duarte Silva (a) Avenida Tomás Ribeiro, 127, Linda-a-Pastora, 2795-891

Queijas
80 Mateus Moreira ................................................................. Largo Pedro Correia Marques, 1, 2.º esquerdo, 1500-488

Lisboa
85 Manuel Prata dos Santos (a) ............................................ Praceta da Índia, 12, 1.º direito, 2635-370 Rio de Mouro
86 Alfredo da Piedade Soares (a) .......................................... Avenida Cupertino Miranda, 1, 1.º direito, 2780 Oeiras
93 Octávio de Brito Gastambide Fernandes ........................... Avenida Miguel Bombarda, 110, 2.º esquerdo 1050-167

Lisboa
95 José Neves Gaspar Antunes .............................................. Avenida Tomás Ribeiro, 55, 2.º direito, 2795-187 Linda-

a-Velha
104 Álvaro de Mendonça Narciso da Silva (a) ....................... Avenida 5 de Outubro, 10, 2.º direito, sala 4, 1050-046

Lisboa
105 Luís Nazaré Teixeira das Neves ....................................... Estrada Exterior da Circunvalação, 6670, 2.º B, Pedrouços

4425-650 Maia
106 Anildo Sales Palma Nunes ................................................ Avenida Infante D. Henrique, 676, 2.º D, 2750 Cascais
109 Virgílio Arraiano Faria ...................................................... Avenida João XXI, 21, 8.º direito, 1000-298 Lisboa
112 Manuel Costa Batista ........................................................ Bairro de Belém, Rua 5, 4.º, 1400-060 Lisboa
114 Luís Borges de Assunção ................................................... Rua Lúcio Azevedo, 17, 7.º E, 1600-145 Lisboa
118 David Duarte Lopes ........................................................... Rua Orq. Típica Albicastrense, 4, rés-do-chão esquerdo,

6000-339 Castelo Branco
127 Adriano Gomes Ferreira Pires ............................................ Rua João Pedro Ribeiro, 673, 4.º esquerdo, 4000-307 Porto
130 David Sirgado Pereira Rivotti (a) ...................................... Rua Dr. Jorge Rivotti, 37, Caxias, 2780-457 Paço Arcos
138 Fernando Vassalo Namorado Rosa ..................................... Rua de Entrecampos, 38, 4.º esquerdo, 1700-159 Lisboa
139 António José Alves da Silva .............................................. Avenida Afonso III, 133, 1.º esquerdo A, Apartado 9331,

1901-804 Lisboa
152 Guilherme Natálio Correia Peixoto ................................... Rua Cidade de Nampula, 148, 1.º direito, 1800-000 Lisboa
159 Custódio Rodrigues de Jesus Assis ...................................... Alameda Infante D. Pedro, 72, 3030-396 Coimbra
161 Francisco António Chaves Brilhante ................................. Rua Jorge F. Vasconcelos, 11, 2.º esquerdo, 1700-254 Lisboa
167 Francisco Manuel Espinha de Almeida .............................. Avenida Nuno Álvares, 2, rés-do-chão, 4400-233 Vila Nova

de Gaia
169 Manuel Gastambide da Costa Cabral .................................. Rua Ivens, 6, 4.º C, 1200-227 Lisboa
170 António Ferreira dos Santos .............................................. Rua 1.º de Dezembro, 50, 4445 Ermesinde
186 João Carlos Rodrigues Mendes (a) ..................................... Urbanização da Portela, lote 93, 6.º E, Sacavém, 2685

Portela LRS
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Número ROC Nome completo Endereço

187 Joaquim Vicente Pinto ....................................................... Rua Abranches Ferrão, 4, 4.º B, 1600-001 Lisboa
191 Francisco Gouveia dos Santos ............................................ Avenida da República, 36, 6.º esquerdo, A, 1050-193 Lisboa
193 Manuel Luís Rodrigues Alegria ........................................... Rua Mouzinho de Albuquerque, 57-A, Tercena, 2745 Queluz
201 José Rodrigues de Jesus ....................................................... Rua Arquitecto Marques da Silva, 285, 3.º, 4150-484 Porto
205 Carlos Alberto dos Santos Lemos ...................................... Rua Pascoal de Melo, 7, 3.º esquerdo, 1170-230 Lisboa
209 Maria Serafina de Menezes Simões .................................... Rua Direita, 58, 9700-066 Angra do Heroísmo
217 Mário Branco Trindade ...................................................... Rua do Ouro, 273, 1.º, 4150-554 Porto
219 Delfim Monteiro Trancoso ............................................... Rua do Calvário, 186, 4470 Gueifães
225 Vasco António Leite Conceição ........................................ Rua Carvalho Araújo, 99, 1.º esquerdo, 1900-138 Lisboa
228 José Eduardo Faria Neiva Santos ....................................... Rua João de Deus, 6, 1.º, salas 105/106, 4100-456 Porto
229 Murilo Ângelo Marques ...................................................... Rua do Heroísmo, 105, 4300-258 Porto
230 Alberto da Silva Lopes ....................................................... Avenida Estados Unidos da América, 118, 3.º esquerdo,

1700-179 Lisboa
231 Fernando Luís Brazão Gonçalves (a) ................................. Praça Olegário Mariano, 6, 6.º direito, 1170-278 Lisboa
233 Carlos Manuel de Almeida Ruivo de Carvalho (a) ............ Avenida do Brasil, 132, 5.º direito, 1700-075 Lisboa
235 Moisés Levy Bendráo Ayash (a) ....................................... Praça Pasteur, 2, 1.º direito, 1000-238 Lisboa
236 José Miranda de Sousa Maciel (a) ...................................... Rua Jerónimo Mendonça, 90, 4.º direito, 4300-335 Porto
237 Maria de Lourdes Sarmento Esteves Limpo Trigueiros ..... Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, 44-E 5.º, 4100 Porto
241 David Gonçalves da Cruz Barão (a) ................................... Praça Dr. Alfredo Cunha, 7, 3.º esquerdo, 1400-134 Lisboa
245 Manuel João Preto de Matos Fazenda ............................... Rua Dona Estefânia, 50, 2.º direito, 1000-156 Lisboa
246 José Fernando Nogueira da Costa ...................................... Rua de Goa, 313, 4465-148 São Mamede de Infesta
247 Benjamim António Oliveira Valente ................................. Rua Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º direito, 4050-514 Porto
259 Francisco Fernandes Trindade ............................................ Rua Antero Quental, 639, 4200-068 Porto
261 Armando Silva Pinto da Cunha (a) ................................... Rua Hermano Neves, 2, 1.º B, 1600-477 Lisboa
263 António Freitas dos Santos ................................................ Avenida da República, 97, rés-do-chão, 1050-190 Lisboa
265 António José Vieira Águas ................................................. Avenida Bombeiros Voluntários, 51, 3.º direito, 1495-025

Algés
268 Alípio Barrosa Pereira Dias (a) ......................................... Calçada da Palma de Baixo, 10, 10.º B, 1600-177 Lisboa
270 Mário de Sousa Borges ....................................................... Avenida Gomes Freire, 9, Caxias, 2780-453 Paço de Arcos
272 Augusto Rodrigues Ferreira da Silva ................................... Avenida Fernão de Magalhães, 429, 2.º C, 3000-177 Coimbra
274 Armando do Carmo Gonçalves .......................................... Avenida Bombeiros Voluntários, 40, 5.º direito, 1495-020

Algés
275 Benjamim José Gonçalves .................................................. Rua Sousa Lopes, Edifício Tridente, ap. 413, 1600-207

Lisboa
283 Maria Adelaide Melo e Trigo ............................................ Rua Margarida Palla, 23, 7.º B, 1495-143 Algés
289 José Ilídio Mendes .............................................................. Rua da Indústria, 37, rés-do-chão direito, 1300-302 Lisboa
292 Rui Nobre Rodrigues (a) ..................................................... Avenida Miguel Bombarda, 36, 11.º E, 1050-165 Lisboa
293 Manuel Teixeira Cardoso ................................................... Quinta da Salgadinha, Paço de Sousa, 4560-406 Paço de Sousa
296 Manuel Augusto Gomes Borralho (a) ................................ Urbanização da Portela, lote 3, 5.º esquerdo, Sacavém, 2685

Portela LRS
298 Alberto Arnauth Ribeiro .................................................... Praça Infante D. Henrique, 3, 1.º esquerdo, Quinta do

Infantado, 2670-390 Loures
302 Ruy Luís Fernandes de Carvalho ........................................ Rua Marquês de Fronteira, 171, 1.º direito, 1070-294 Lisboa
303 Augusto Gonçalves Martins ............................................... Rua Barão de Sabrosa, 261, 3.º direito, 1900-090 Lisboa
304 Rui Manuel Monteiro de Oliveira Beja .............................. Alameda Padre Álvaro Proença, 2, 7.º D, 1500-475 Lisboa
306 Maria da Glória Pereira de Sá ............................................ Rua de Serralves, 592, 3.º D, 4150-703 Porto
312 José Manuel Macedo Pereira ............................................. Avenida 5 de Outubro, 115, 6.º E, 1050-052 Lisboa
317 Mário Eduardo Pinho da Costa .......................................... Rua Beato Inácio Azevedo, 31, 7.º A, 4100-284 Porto
318 Adozindo de Sousa Leite .................................................... Rua Gorgel do Amaral, 6, 3.º direito, 1250-119 Lisboa
321 José Rodrigues Ferreira da Cruz ......................................... Rua da Carrasqueira, 16, 2070-352 Lapa
322 José Paulo da Silva Pinto ................................................... Avenida 25 de Abril, 15, 1.º esquerdo, 2750-513 Cascais
323 Fernando da Fonseca Madeira ............................................ Avenida D. Pedro V, 18, 2795-150 Linda-a-Velha
327 Armindo Gastão de Sousa Moniz ....................................... Largo Samwell Dinis, 4, 6.º direito, 1500-552 Lisboa
336 Eduardo Vieira de Abreu ..................................................... Praça D. Miguel I, 8, 3.º, 2670-105 Santo António

dos Cavaleiros
338 Almerindo da Silva Marques (a) ........................................ Rua Padre Américo, lote B4, 5.º direito, Carnide 1600-548

Lisboa
341 José Flores Morim ............................................................. Rua Pinhal da Aguda, 151, Aguda, 4405-012 Arcozelo VNG
344 Daniel António Galvão Martins ........................................ Rua Júlio Dinis, 5, 5.º esquerdo, Sacavém, 2685-216 Portela

LRS
345 António Miranda ............................................................... Praça José Fontana, 11, 5.º esquerdo, 1050-129 Lisboa
347 José Joaquim de Jesus Xavier Ferreira ............................... Rua Cândido de Figueiredo, 89, 10.º L, 1500-133 Lisboa
349 Carlos Correia de Matos .................................................... Rua Abel Viana, 33, 2.º esquerdo, 4900-900 Viana do Castelo
350 Maria Inês Begonha Perry da Câmara Ferreira (a) ........... Rua João de Deus, 747, 5.º direito, 4100-462 Porto
352 Fernando Luís Correia da Silva .......................................... Avenida do Mosteiro, 30, 4415-493 Grijó
353 António Manuel Macarrão ................................................ Largo Rui Andrade, 6, 3.º, 2670-108 Santo António

dos Cavaleiros
358 Alexandre Hipólito dos Santos (a) .................................... Alameda Santo António dos Capuchos, 6, 4.º C, 1150-314

Lisboa
363 Ernesto Manuel Mira da Silva ........................................... Rua Artilharia Um, 110, rés-do-chão direito, 1070-015

Lisboa
365 José Alberto Campos Dias ................................................. Rua Luís de Camões, 5, 2795-125 Linda-a-Velha
366 Humberto Manuel Machado de Araújo .............................. Praceta Marquesa de Cadaval, 73, 8.º D, Monte Estoril

2765-396 Estoril
368 Carlos da Costa Nicolau ..................................................... Rua Conde de Almoster, 98, 14.º esquerdo, 1500-197 Lisboa
370 António Pedro Oliveira Malheiro Veloso .......................... Rua Melo Sousa, 395, 4.º A/B, 2765-253 Estoril
371 Maria do Rosário Fernandes C. Moura Libano Monteiro . Rua Alfredo da Silva, 3, Monte Estoril, 2765-393 Estoril
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373 Ernesto Ferreira da Silva .................................................... Avenida da República, 50, 8.º, 1050-196 Lisboa
376 Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro (a) .............................. Avenida Manuel da Maia, 44, 5.º esquerdo, 1000-203 Lisboa
378 António Fernando Caldeira de Paula Santos (a) ............... Estrada da Luz, 92, 8.º direito, 1600-161 Lisboa
384 Hélio José Hilário Guerreiro .............................................. Estrada de Benfica, 464, 1.º direito, 1500-105 Lisboa
385 Maria Manuela Ramos de Melo Rocha .............................. Rua Álvaro Gomes, 85, 4.º direito, 4150-064 Porto
389 Amável Sílvio da Costa ...................................................... Rua Cidade de Cádis, 21, 7.º esquerdo, 1500-156 Lisboa
393 Arlindo Dias Duarte Silva .................................................. Rua França Júnior, 120, 3.º, sala 4, 4450-132 Matosinhos
395 Albino Nogueira Felgueiras ................................................ Rua Mariano Pina, 1509, 9.º C, 1500-442 Lisboa
396 José Manuel da Silva Ferraz ............................................... Praceta Natália Correia, 181, 8.º B, 2785-347 São Domingos

de Rana
397 Manuel José Rebelo dos Santos .......................................... Avenida Ernest Solvay, 6, 9.º C, Quinta da Piedade

2625-166 Póvoa Santa Iria
402 António da Trindade Nunes ............................................... Avenida Duque de Ávila, 104, 7.º, 1050-084 Lisboa
403 José Garcia Pais .................................................................. Avenida General Roçadas, 30, 1.º direito, 1170-163 Lisboa
406 João Duarte Lopes Ribeiro (a) .......................................... Rua Leopoldo de Almeida, 13, Marisol, 2855 Corroios
409 Joaquim Gomes Guardado ................................................... Rua João Pedro Ribeiro, 743, 1.º direito, 4000-307 Porto
414 Adelino de Jesus Ribeiro Moita .......................................... Rua Cabo Guilherme Santos, lote 37, Amoreira, 2765 Estoril
415 António Dias Nabais .......................................................... Estrada de Benfica, 731, 8.º direito, 1500-089 Lisboa
416 José da Costa Reis (a) ........................................................ Rua Tomás da Fonseca, 6, 4.º, 1600-211 Lisboa
417 Humberto Coelho Costa ..................................................... Rua de Moçambique, 5, 2.º esquerdo, 2800 Cova Piedade
422 Bernardino Manuel da Costa Pereira (a) ........................... Rua Professor Ricardo Jorge, 5, 8.º D, Miraflores 1495-153

Algés
428 João Miguel Lourenço Gomes ............................................ Rua Tristão Vaz, 15, 5.º esquerdo, 1400-353 Lisboa
433 António Silvério Ferreira ................................................... Avenida 5 de Outubro, 170, 8.º, 1050-063 Lisboa
434 Rodrigo Jorge de Moctezuma Seabra Pinto Leite .............. Rua Ponta Delgada, 80, 1.º esquerdo, 1000-244 Lisboa
436 Fernando Coelho de Melo .................................................. Estrada Calhariz de Benfica, lote 3, 3.º esquerdo, 1500-121

Lisboa
437 Eugénio Agostinho Morais Branco .................................... Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 293, 1.º, 4200-314 Porto
439 Joaquim de Oliveira Brandão ............................................. Rua Penha de França, 193, 5.º A, 1170-303 Lisboa
444 Luís Claudino Soeiro .......................................................... Rua do Campo Alegre, 796, 2.º esquerdo/frente, 4150-171

Porto
445 José Manuel da Silva .......................................................... Rua Arco do Carvalhão, 47, 5.º B, 1070-008 Lisboa
447 Armando dos Santos Nogueira ........................................... Rua Cidade de Bafatá, 31, 1800-059 Lisboa
448 Fernando Simões Moniz ..................................................... Rua João de Ruão, 3, sala 20, 3000-229 Coimbra
449 Afonso dos Santos Coroado ............................................... Praceta Cesário Verde, 3, 5.º esquerdo, Massamá, 2745 Queluz
450 José Faustino Ferreira Lopes ............................................. Avenida da Quinta Grande, 28, 4.º C, Alfragide, 2720-487

Amadora
451 Fernando Jorge de Almeida Silva (a) ................................. Rua do Campo Alegre, 796, 2.º direito/frente, 4150-171 Porto
453 Manuel Maria Portugal da Fonseca (a) ............................. Rua da Maurícia, 20, Aradas, 3810-433 Aveiro
455 José Agostinho ................................................................... Rua Teixeira de Pascoaes, 157, 4.º esquerdo, 4450 Matosinhos
460 Maria Margarida de Freitas de Moura M Bandeira ............ Rua das Laranjeiras, 57, 4150-451 Porto
462 Antero Aires Marques dos Santos ...................................... Rua Professor Mota Pinto, 42 F, esc. 2.32, 4100-353 Porto
463 Amílcar Martins Escudeiro ................................................ Avenida Biarritz, 15, 5.º frente, Monte Estoril, 2765-399

Estoril
468 Fernando Noronha Leal (a) ............................................... Avenida Carolina Michaelis, 16, 15.º A, 2795-048 Linda-a

-Velha
471 António Soares de Carvalho .............................................. Praça do Norte, 9, 1.º, Bairro da Encarnação, 1800-281

Lisboa
472 António Joaquim Leonardo Travanca ............................... Rua Presidente Arriaga, 64, 1.º direito, 1200-773 Lisboa
477 José Manuel Ruivo da Pena (a) ......................................... Rua Cidade Novo Redondo, 245, 7.º direito, 1800-110

Lisboa
478 Fernando Mário Teixeira de Almeida (a) .......................... Rua Alves Redol, 351, 1.º direito, 4050-043 Porto
480 Hélder Tomé Correia da Palma Veiga ............................... Avenida General Ferreira Martins, 10, 1.º C, Miraflores

........................................................................................... 1495-137 Algés
484 Jorge Manuel Amaral da Cunha ......................................... Rua São Tomé e Príncipe, 402, 6.º direito, 4430-228 Vila

Nova de Gaia
486 Joaquim Santiago Mesquita da Cunha Ferreira ................... Avenida da Boavista, 2921, 3.º, 4100-136 Porto
490 José Luís dos Santos Lima Amorim (a) ............................ Rua da Quinta, 581, 1.º esquerdo, 4150-628 Porto
494 Gualter das Neves Godinho ................................................ Rua do Giestal, 37, 2.º esquerdo, 1300-275 Lisboa
495 José Poças Esteves (a) ....................................................... Rua José Carlos dos Santos, 18, 5.º esquerdo, 1700-257

Lisboa
496 António José Vieira de Azevedo Coutinho ........................ Rua Augusto Oliveira Tavares, 2, 7300-126 Portalegre
502 Idílio Manuel Ferreira do Espírito Santo ........................... Avenida do Brasil, 1, 8.º, sala 12, 1700-062 Lisboa
504 António Baltazar Mortal ................................................... Rua Tomás Ribeiro, 41, 3.º, 1050-225 Lisboa
509 José de Jesus Sequeira ......................................................... Rua Cunha Jr., 41-B, sala 1.3, 4250-186 Porto
515 Rui José da Conceição Nunes ............................................. Estrada da Circunvalação, 9937, 4250-150 Porto
521 Joaquim Vicente Pinheiro Carrilho .................................... Rua Alexandre Herculano, 51, 4.º direito, 1250-010 Lisboa
524 Florentino Agostinho Evangelista dos Santos ................... Rua Monte dos Burgos, 482, 3.º, sala K, 4250-311 Porto
528 Franquelim Fernando Garcia Alves (a) .............................. Rua Pinhal do Raposo, 21, Quinta da Marinha, 2750-715

Cascais
530 José Domingos da Silva Fernandes ..................................... Rua Cunha Jr., 41-B, 1.º, sala 4, 4250-186 Porto
533 António Lino Gonçalves Coelho ....................................... Rua Luciano Cordeiro, 23, 3.º direito, 1150-212 Lisboa
538 Júlio de Jesus Pinto (a) ...................................................... Rua das Cavadas, 136, Vilar de Andorinho, 4430-357 Vila

Nova de Gaia
544 Manuel António Botelho Pereira ...................................... Avenida da Boavista, 3521, sala 204, 4150 Porto
547 Duarte Manuel Ivens Pitta Ferraz ..................................... Avenida Álvares Cabral, 63, 2.º, 1250-017 Lisboa
551 João Pedro Pires Ferreirinho ............................................. Avenida Visconde Valmor, 36, 5.º direito, 1050-240 Lisboa
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552 Florentino Gomes de Oliveira ............................................ Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 7, rés-do-chão C, Feijó,
2810-159 Almada

555 António Pedro de Oliveira Maia (a) ................................. Rua do Salitre, 82-A, 1.º, 1250-201 Lisboa
558 Camilo Simão Machado Vilhena ........................................ Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, 511, 9.º frente, 4100-009

Porto
560 Francisco Nobre Pires dos Santos ...................................... Rua António José de Almeida, 44, 5.º I, Cova da Piedade

2800-334 Almada
561 Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos (a) ...................... Avenida António Augusto de Aguiar, 11, 5.º esquerdo,

1050-010 Lisboa
565 Manuel Luís Macaísta Malheiros (a) ................................. Rua Cidade de Benguela, 66, 3.º direito, 1800-073 Lisboa
568 Mário Armando Branco Vilhena do Carmo ....................... Avenida dos Bombeiros Voluntários, 68, 7.º esquerdo,

1495-023 Algés
569 António de Sousa Ferreira .................................................. Rua Jorge Barradas, 32, 7.º E, 1500-371 Lisboa
573 João Manuel Gonçalves Correia das Neves Martins .......... Rua Latino Coelho, 64, 1.º esquerdo, 2775-225 Parede
575 José Manuel de Castro Sousa Miranda (a) ......................... Rua do Brasil, 2, 2795-042 Linda-a-Velha
576 Eugénio Cristóvão Coelho Ferreira da Costa ..................... Avenida Marechal Craveiro Lopes, 3, 1.º direito, 2775-697

Carcavelos
577 Carlos Alberto Amaro Bispo ............................................. Rua António Passaporte, 13, 5.º direito, 2780 Oeiras
578 João Raul Rodrigues Cabral ................................................ Avenida Jaime Cortesão, 28-A, Miraflores, 1495-138 Algés
579 José Soares Gomes da Silva ................................................ Rua de Madrid, 265, 4460-356 Senhora da Hora
581 Agostinho de Gouveia ........................................................ Rua 31 de Janeiro, 12-E, 4.º O, 9050-011 Funchal
593 Maria do Carmo Henriques Neto ....................................... Rua Professor Jorge Campinos, 4, 2.º esquerdo, 1600-877

Lisboa
595 José Rodrigues Cardoso ...................................................... Avenida Gorgel Amaral, 13, rés-do-chão esquerdo, Damaia,

2720-266 Amadora
596 João Manuel Baptista Gouveia ........................................... Rua Poeta Bocage, 22, rés-do-chão, 1600-581 Lisboa
600 Joaquim Machado ............................................................... Rua das Rosas, lote 9, rés-do-chão direito, Alto dos Lombos,

2775-683 Carcavelos
601 Paulo Guilherme Quartin Figueiredo da Silva ..................... Avenida Praia da Vitória, 71-A, 11.º, 1050-183 Lisboa
602 José Anastácio Alberto (a) ................................................ Rua Professor Jorge Campinos, 6, 3.º esquerdo, 1600 Lisboa
604 Carlos Mendes .................................................................... Travessa Campo 24 de Agosto, 122, 4300-101 Porto
606 João Manuel da Silva Gonçalves Gavina ............................ Rua Ramalho Ortigão, 34, 4.º esquerdo B, 4000-407 Porto
607 João Martins Viana ............................................................ Rua 1.º de Dezembro, 30, 2520-265 Peniche
611 António Demétrio Gervásio Lérias .................................... Rua Leopoldo Almeida, 8, 13.º esquerdo, 1750-138 Lisboa
612 António Baía Engana ......................................................... Rua Eça de Queiroz, 8, 6.º direito, 2685-199 Portela LRS
613 Maria da Natividade Pacheco Marreneco Gameiro Fernandes .. Rua Raquel Roque Gameiro, 6, 7.º direito, 1500-540 Lisboa
615 Domingos António Melão Martins .................................... Rua Ferreira de Castro, 15, Miratejo, 2855 Corroios
620 Luís Guerra Marques ........................................................... Rua do Montepio, 21, 2.º direito, 2430-258 Marinha Grande
621 Severo Praxedes Soares ...................................................... Rua da Senhora do Monte, 16, 2.º esquerdo, 1170-361 Lisboa
623 Lino António Gonçalves Correia ....................................... Estrada Nacional n.º 378, Edifício Casal Santana, lote 3, loja

A, Cotovia, 2970-649 Sesimbra
624 João Salvador dos Santos Matias (a) ................................. Praceta Fernandes de Sá, 18, Funchalinho, 2825-048 Monte

da Caparica
635 Duarte Anacleto Pereira Figueira de Barros ...................... Rua Monte dos Burgos, 482, 3.º, sala L, 4250-311 Porto
640 Filipe da Volta Milheiro Lima ........................................... Rua de São Martinho, 549, 4500 Espinho
641 Paulo José Alves Ferreira ................................................... Rua do Arraial, 550, Picoto, Golpilheira, 2440-901 Batalha
642 Francisco José Ramalho de Melo Albino ........................... Alameda Conde de Oeiras, Tr. G, 3.º direito, 2780-141 Oeiras
644 Adelino Lopes Aguiar ........................................................ Rua Major Neutel Abreu, 5, 4.º esquerdo, 1500-409 Lisboa
646 Adérito Jorge de Abreu Cardoso ........................................ Rua Cidade de Rion, 570, rés-do-chão direito, 4900-380 Viana

do Castelo
647 Ângelo Belisário de Sousa .................................................. Rua do Cunha, 132, 4.º direito, 4200-249 Porto
648 Fernando Jorge Henriques Bernardo ................................... Rua Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º esquerdo, 1050-077 Lisboa
649 César Bento Nunes Brito ................................................... Rua José Melo e Castro, 3, 3.º esquerdo, 1750-132 Lisboa
654 Maria Fernanda da Conceição Rocha de Gonçalves .......... Rua Luís de Camões, 102, lote 3B, 3.º esquerdo, 1300-360

Lisboa
655 António Pereira Carvalho .................................................. Rua dos Vales, 5, 2480-013 Alqueidão da Serra
657 Vítor Manuel Esteves de Azevedo ..................................... Rua Simões de Almeida, 244, 4460-825 Custóias MTS
661 João Jorge de Oliveira Rodrigues ....................................... Rua António Bessa Leite, 1430, 5.º direito, O’Porto Bessa

Leite Complex, 4150-074 Porto
662 Armindo Batista da Silva (a) ............................................. Estrada de Benfica, 676, 6.º direito, 1500-110 Lisboa
663 José Joaquim Mesquita Teixeira de Oliveira ...................... Rua São João de Brito, 361, 4100-454 Porto
664 Luís Filipe Vicente Pinto ................................................... Avenida Dr. José H. Vareda, 9-F, 2430-308 Marinha Grande
665 Manuel Martins Lourenço .................................................. Estrada de Benfica, 464, 1.º direito, 1500-104 Lisboa
666 Hélder José De Campos Paulo Antunes ............................. Rua Febo Moniz, 4, 5.º, 1150-152 Lisboa
670 Maria dos Prazeres Rito Lousa (a) .................................... Rua Abel Manta, 9, 3.º direito, 2780-174 Oeiras
673 Manuel Luís Cristino Felgueiras Negrão ............................ Rua de Moçambique, 13, Vermoim, 4470-342 Maia
674 Maria os Remédios Almeida Morgado Geraldo (a) ............ Rua João Chagas, 170, 2.º direito, 2795-101 Linda-a-Velha
675 Manuel Herberto de Medeiros Quaresma ........................... Rua da Juventude, 46, 9500-211 Ponta Delgada
680 Manuel Jacinto Ciríaco Pinheiro ....................................... Rua São João Nepomuceno, 17, 2.º esquerdo, 1250-232

Lisboa
683 Alberto Ramon Borrego ..................................................... Rua Rui de Pina, 6, 1.º esquerdo, 2800-517 Cova Piedade
684 Emídio de Jesus Maria ........................................................ Rua de Arroios, 118, 1.º B, 1150-056 Lisboa
694 Francisco Manuel Constantino Pinto ................................ Rua Arco Marquês Alegrete, 2, esc. 4.4, Edifício Palácio

Aboim, 1100-034 Lisboa
697 Mário Augusto de Campos Rangel Pereira ........................ Rua Frederico Ulrich, 26, 2.º sul, ap. 0, 3885-312 Cortegaça/

OVR
700 Adolfo Aboim Roçadas Ramalho ....................................... Alameda da Encarnação, 26, 1800-191 Lisboa
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702 Alfredo António Paulino ................................................... Travessa Maria Costa Bastos, 154, 4430-382 Oliveira do
Douro VNG

704 José Ilídio Viana Faliers Guedes ......................................... Rua da Constituição, 2245, 2.º direito, 4250-171 Porto
707 Ana Margarida Rodrigues Barata Fernandes ....................... Rua dos Navegantes, 53, 6.º esquerdo 1200-730 Lisboa
716 Luís Fernando Moreira Ribeiro .......................................... Rua Damião de Góis, 413, 1.º esquerdo, 4050-228 Porto
720 António Henrique Pascoal Machado ................................. Rua Luís de Pina, 15, 2780-881 Porto Salvo
721 Manuel Maria Martins ....................................................... Rua Manuel da Silva, 2, 2.º A, 1750-007 Lisboa
727 Arnaldo José Pais Farinha .................................................. Rua António G. Vasconcelos, 9, BI A, 3.º A, Massamá,

2745-719 Queluz
730 Adelino de Jesus Pereira Pêgo ........................................... Rua Luís de Camões, 156, Casal do Ralha, Parceiros,

2400-018 Leiria
733 Arménio Fernandes Breia ................................................... Rua da Calheta, 21 (ex 23), 1.º esquerdo, Mealhada,

2670-491 Loures
734 Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso ............ Avenida das Forças Armadas, 133, lote D, 7.º E, Quinta

........................................................................................... das Mil Flores, 1600-081 Lisboa
736 Américo Henrique Gomes da Cruz Reinaldo ...................... Avenida D. Pedro V, 13, 2.º esquerdo, 2795-151 Linda-a-Velha
738 Carlos Manuel Carreira Glórias Ferreira ............................ Praça da Liberdade, 17, 7.º A, 2825-355 Costa da Caparica
741 Arménio Ferreira Dias ....................................................... Rua de Damão, 114, rés-do-chão direito, 4465-116 São

Mamede de Infesta
742 João da Rocha Abrantes Costa .......................................... Avenida Infante D. Henrique, lote 1, 1.º direito, 2635-368

Rio de Mouro
743 Francisco Antonino Lopes dos Santos .............................. Avenida Marginal, 6538, 2765-247 Estoril
745 Carlos Manuel Catarino Galamba de Oliveira (a) .............. Rua Diogo Afonso, 2, 6.º, 1400-104 Lisboa
747 Leonardo Pires Cerejeira .................................................... Rua de Santa Luzia, 929, 5.º B, 4200-420 Porto
752 Arménio Dias ..................................................................... Avenida da República, 90, 7.º direito, 1600-206 Lisboa
755 Euclides Gonçalves Carreira ............................................... Avenida Cidade de Coimbra, 92, 3050-374 Mealhada
760 António Simões Mateus ..................................................... Rua Luís de Camões, 7, 5.º esquerdo, Urbanização da Portela,

2685-220 Portela LRS
762 Francisco José Guerra Tavares ........................................... Rua dos Navegantes, 53, 6.º esquerdo, 1200-730 Lisboa
763 António Manuel Azevedo de Oliveira ............................... Rua Simão Bolívar, 209, sala 5 4470 Maia
764 Luís Carvalho Marques (a) ................................................ Estrada do Outeirinho, lote 1, Outeirinho, 2655 Ericeira
765 Jorge Manuel Lucas Casal .................................................. Rua Josefa de Óbidos, 2, 7.º frente/esquerdo, Colina do Sol,

2700 Amadora
766 Fernando Antunes Cabrera ................................................. Rua Sara Beirão, 1, Quinta de São Nicolau de Fora, 2855-095

Corroios
776 Luís Marques Granja ........................................................... Rua São Francisco Xavier, 56, 1.º direito, 2775-741

Carcavelos
777 José Manuel Carvalho Fernandes ....................................... Largo do Tojela, bloco A, 3.º esquerdo/nasc., 4780 Vila

das Aves
778 António Manuel Castanho Miranda Ribeiro ...................... Rua Febo Moniz, 4, 5.º, 1150-152 Lisboa
783 António Jorge Vieira Correia ............................................. Rua Corte Real, 676, G, 4150-232 Porto
785 Jorge Manuel Lapa Simões ................................................ Rua Carlos Seixas, 9, esc. 13, 3030-177 Coimbra
786 Joaquim José Cóias Rosa .................................................... Urbanização Quinta da Boa Esperança, lote 12, Albarraque,

2710-063 Sintra
788 Manuel Costa Valente ........................................................ Travessa Comendador Seabra da Silva, 1, 3720-297 Oliveira

de Azeméis
789 Maria Manuela Ferreira da Cunha ...................................... Rua do Campo Alegre, 830, 2.º, sala 6, 4150-171 Porto
793 Emídio Joaquim da Costa Sousa ......................................... Avenida Dr. Aristides Sousa Mendes, 3430-607 Cabanas

de Viriato
794 José Joaquim Gomes Teixeira Duarte ................................ Rua Alves de Sá, 11, 2725 Algueirão
795 Carlos José Leiria Duarte ................................................... Avenida Afonso Costa, 14, 7.º, 1900-035 Lisboa
796 António Pedro Ribeiro Neves da Mata (a) ....................... Universidade Católica Portuguesa, Rua da Palma de Cima,

1649-023 Lisboa
797 José Alberto Gomes Neto .................................................. Rua Fernandes Costa, 221, 2.º, 4100-242 Porto
798 Joaquim Manuel Pinto Ferreira .......................................... Avenida de França, 352, sala 3, 14, 4050-276 Porto
799 João de Faria Rodrigues ...................................................... Alameda António Sérgio, 22, 11.º, Edifício Amadeo S.

Cardoso, 1495-132 Algés
802 Maria de Fátima Pereira Paulo Duarte .............................. Rua 5 de Outubro, 33, Edifício S. Estevão, 3.º esquerdo, Quinta

da Fonte Santa, 2790-049 Carnaxide
806 José Jorge Prata ................................................................. Rua Pascoal de Melo, 66, 2.º esquerdo, 1000-234 Lisboa
810 Fernando Vasco Lopes Cardoso Loureiro Pipa (a) ........... Rua Carlos Wallenstein, 8, 11.º direito, 2795-481 Carnaxide
811 Vítor Manuel Lopes Fernandes (a) .................................... Rua do Recife, 5, 3.º direito, 2780-034 Oeiras
822 José Luís Freire Rito .......................................................... Rua Professor Mark Athias, 36, 1600-646 Lisboa
823 Manuel José Andrino Pereira ............................................. Rua Halton, Urbanização Quinta do Seixal, lote 1, esc. F,

Apartado 750, 2401-978 Leiria
825 Afonso da Cunha Fernandes .............................................. Rua Júlio Dinis, 561, 6.º, sala 602, 4050-325 Porto
827 Orlando Carlos Ruivo dos Santos ....................................... Avenida Infante D. Henrique, 808, rés-do-chão D, 2750-168

Cascais
840 António José Lino do Patrocínio Santos .......................... Avenida Pinhal do Caldas, 38, Verdizela, 2855-609 Corroios
845 António Joaquim Mota Correia ......................................... Avenida Maria Helena Vieira Silva, 21, 2.º D, 1750-179

Lisboa
846 Maria José dos Santos Pimenta ......................................... Rua Teófilo Carvalho Santos, 7, 6.º esquerdo, 1600-773

Lisboa
848 Artur Armando Frederico Moreira ..................................... Largo Senhor dos Aflitos, 2, 2.º direito, 4710-261 Braga
852 Cláudio António Figueiredo Pais ........................................ Alameda das Figueiras, lote 2, apt. 402 2665-500 Malveira
853 Fernando de Jesus Amado dos Santos ................................ Rua Joaquim F. Sousa, lote 27, Vale Fonte, Marinheiros,

2400-167 Leiria
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855 António Fernando Ledo de Matos ..................................... Avenida D. Dinis, 25, 2.º, 5000-600 Vila Real
856 António José Martins Leitão ............................................. Avenida da Liberdade, 69, 1.º direito, 1250-140 Lisboa
863 Moisés dos Santos Teixeira ............................................... Alameda das Linhas Torres, 179, ed. 27, 1.º, salas 6/14,

1750-142 Lisboa
865 André Vaz de Carvalho Gomes .......................................... Rua Vasco da Gama, 3, 8.º D, 2736-904 Cacém
866 Ricardo José Pinto da Fonseca .......................................... Travessa Teixeira Jr., 1, 1300-553 Lisboa
867 Luís Alberto Ferreira Alves (a) ......................................... Rua Quinta dos Castanheiros, 7, Lazarim, 2820-505 Charneca

da Caparica
869 Armando Pereira Santos .................................................... Rua Brito e Cunha, 57, 1.º, 4450-085 Matosinhos
870 José Filipe Antunes da Silva (a) ........................................ Urbanização da Vila Beira, lote 8, 5.º esquerdo, 3500-733

Repeses
871 João Filipe Vau de Matos Marchão Belo ........................... Rua Manuel da Silva Leal, 6-B, esc. 1, 1600-166 Lisboa
874 Isabel Maria Carvalho de Almeida ..................................... Rua Xavier Araújo, empreendimento Jardim das Laranjeiras,

núcleo 6, 7.º A, 1600-226 Lisboa
875 João Filipe Carvalho Martins Pereira ................................ Azinhaga das Travessas, B-2, rés-do-chão esquerdo, Quinta

do Conde, Paço do Lumiar, 1600-775 Lisboa
877 Américo Agostinho Martins Pereira ................................. Rua Cristóvão P. Queimado, 9, 1.º esquerdo, Forca Vouga, ap.

406, 3801-911 Aveiro
879 Luís Manuel Batista Gonçalves de Almeida ....................... Urbanização Ar e Sol, lote 17, 1.º A, 3020-205 Coimbra
884 Paulo Alexandre Ramos Vasconcelos (a) .......................... Rua Latino Coelho, 57, 5.º direito, 1050-133 Lisboa
885 José Acácio da Rocha Ferreira ........................................... Rua dos Combatentes do Ultramar, 28, 4580-077 Paredes
886 Carlos Manuel Baptista Branco ......................................... Azinhaga das Galhardas, 181-D, 1600-470 Lisboa
893 Mário Eduardo Oliveira de Sousa ....................................... Rua Coutinho Azevedo, 298, 1.º, 4000-188 Porto
895 Manuel José Salgado Pereira Alves .................................... Rua Machado Castro, lote 8, 1.º esquerdo, 3030-254 Coimbra
897 Cristina Augusta Rocha Contreiras Cantante ..................... Rua Cidade de Bolama, 3, 3.º direito, 1800-076 Lisboa
898 Carlos Fernando Calhau Trigacheiro ................................. Rua Fernando Araújo Ferreira, 14, 2300 Tomar
899 Neil Douglas Walker .......................................................... Rua Quinta da Herdeira, 56, Foros de Amora, 2840 Seixal
900 Maria do Rosário Campanha Albertino ............................. Alameda António Sérgio, 22, 11.º Edifício Amadeo S.

Cardoso, 1495-132 Algés
904 Fernando Manuel Miguel Henriques ................................... Rua Ilha dos Amores, lote 4.39.01 I, 3.º B, 1990-371

Moscavide
905 António José Marques Centúrio Monzelo ......................... Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1-D, 12.º B, 1600-100 Lisboa
906 António Nuno Mendes Marques de Oliveira ...................... Rua António A. Martins, 14, 3.º AX, 3500-078 Viseu
908 Adrião José Bento da Silva ................................................ Avenida Peregrinação, bloco A, 5.º esquerdo, parcela 460.01,

1990-384 Moscavide
910 Elisabete Maria Mendes Simões ......................................... Avenida da República, 90, 6.º D, 1600-206 Lisboa
912 Anabela Saraiva Castanho Ribeiro ..................................... Rua Rui Furtado, 12, 1.º B, Palhais, 2815-246 Charneca

da Caparica
913 Anselmo Gomes de Castro e Sá Couto .............................. Rua da Idanha, 98, 4500 Espinho
914 José Fernando Morais Carreira de Araújo .......................... Praça Manuel Cerveira Pereira, 7, 2.º frente, 1900-313

Lisboa
918 Jorge Manuel Amaral Penedo (a) ...................................... Rua Professor Jorge Campinos, 2, 5.º direito, 1600-877

Lisboa
920 Eduardo Marques Ferreira ................................................... Avenida Barbosa du Bocage, 90, 3.º direito, 1050-032 Lisboa
921 Manuel Marques da Costa Pinho ....................................... Rua do Salgueiral, 86, 2.º, sala 7, 4200-476 Porto
922 José Alberto Pinheiro Pinto (a) ........................................ Rua de Fez, 908, 4150-327 Porto
925 Maria João Faia Martins Pereira da Silva .......................... Rua Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º direito, 1050-077 Lisboa
926 Jorge Feliciano da Silva Ferreira ........................................ Avenida da Liberdade, 245, 7.º C, 1250-143 Lisboa
927 Fernando Manuel Carvalhos Pereira .................................. Rua Luís da Cunha Gonçalves, 11, 8.º esquerdo, 1600-774

Lisboa
932 Rui Manuel Viamonte Gomes ............................................ Rua Domingos Sequeira, 88, 4050-230 Porto
935 Francisco José Meira Silva Nunes (a) ................................ Avenida Fontes Pereira de Melo, 40, 8.º, sala 8.29,

1069-300 Lisboa
936 Luís Filipe da Silva Quinaz ................................................ Rua Lúcio de Azevedo, 12, 8.º C, 1600-148 Lisboa
937 Virginie Christine Cabo ...................................................... Avenida Forças Armadas, 133, lote B, 3.º direito, 1600-081

Lisboa
940 Joaquim Manuel Ribeiro da Silva ....................................... Avenida Londres, bloco 3C, rés-do-chão, Creixomil,

4835-067 Guimarães
941 António José Canedo de Sousa .......................................... Rua Alegria, 1890, Praceta Particular, bloco G, entrada 10,

hab. 5.3, 4200-024 Porto
942 Teresa Maria da Silva Meneses de Oliveira Queiroz ......... Rua António Bessa Leite, 1430, 5.º direito, O’Porto Bessa

Leite Complex, 4150-074 Porto
943 Maria Helena Alves de Oliveira Diogo .............................. Praceta Nuno A. Pereira, 20, 5.º, Fr FZ, 4450-218

Matosinhos
945 António Gerardo Pinheiro de Oliveira .............................. Rua Monte Burgos, 482, 4.º B, 4250-311 Porto
948 António Joaquim Andrade Gonçalves ................................ Rua Sofia Carvalho, 23, 2.º direito/nasc., 1495-122 Algés
951 Carlos Jorge Leitão Santos ................................................ Avenida Maria Helena Vieira Silva, 19, 6.º esquerdo,

1750-179 Lisboa
952 Isabel Maria Martins Medeiros Rodrigues .......................... Avenida Miguel Torga, 27, Ed. C, 6.º D, 1070-183 Lisboa
953 Maria Augusta Lopes Cordeiro Ribeiro .............................. Rua Abel Manta, 22, 2.º esquerdo, 2780-174 Oeiras
954 António Rosa Zózimo ....................................................... Avenida Infante Santo, 32, 1.º B, 1350-179 Lisboa
955 Victor Manuel Chong Fook Varagilal ................................ Rua Ernest Solvay, lote 1, 11.º A, 2625-167 Póvoa de Santa

Iria
957 Amílcar Teixeira da Silva .................................................. Rua Professor Rui Luís Gomes, 53, 4510-644 Fanzêres
959 Fernando Virgílio Cabral da Cruz Macedo ......................... Rua Santos Pousada, 199, 3.º direito/traz, 4000-485 Porto
960 João Pedro de Paiva e Trincão ......................................... Rua 25 de Abril, 5, 1.º esquerdo, 2350-774 Torres Novas
962 Hélder Manuel Adanjo Ferreira de Oliveira ....................... Rua Veloso Salgado, 10, 2.º direito, 1600-217 Lisboa
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964 João José Barragan Pires .................................................... Rua Augusto Macedo, 10, 2.º C, Telheiras 1600-794 Lisboa
970 Hélder Silvério Borges ........................................................ Avenida Fernão Magalhães, 2005, 5.º B, 4350-171 Porto
971 Manuel José Rodrigues da Cunha Pereira ........................... Lugar da Senra Geme, 4730 Vila Verde
973 Maria do Céu Fernandes Ribeiro ........................................ Travessa Nova do Covelo, 101, 3.º direito, 4200-418 Porto
974 Alberto Manuel Alves da Silva Martins ............................. Rua Padre António Vieira, 52, 1.º direito, Pedrouços,

4425-702 Maia
976 Sérgio José Alves de Almeida ............................................ Rua Francisco Martins, 10, Quinta do Bau-Bau, 2815-752

Sobreda
977 Bernardo José de Azeredo e Noronha e Brito e Faro ....... Rua do Molhe, 651, 4150-503 Porto
978 António Francisco de Almeida Teixeira ............................ Rua Silva Brinco, 179, 3.º direito, 4465 267 São Mamede

de Infesta
980 Juan José Fernandez Garrido .............................................. Avenida da Boavista, 3523, 1.º, 4100-139 Porto
981 José António de Castro Jorge Ramalhete .......................... Quinta do Poço, lote 22, 8200-389 Albufeira
982 Francisco José Freitas Nunes Pereira ................................. Avenida D. Afonso Henriques, 844, 3.º esquerdo, 4450-010

Matosinhos
986 Lino de Sousa Henriques .................................................... Charneca do Rio Seco, 2460-818 Turquel
987 José Mário Ferreira de Miranda ......................................... Rua da Alegria, 7, Largo da Granja, 4405-303 São Félix

da Marinha
990 José Fernando de Sá Reis ................................................... Rua Monte dos Burgos, 482, 4.º K, 4250-311 Porto
994 Álvaro Jorge de Oliveira Queirós ....................................... Praça da República, 63, 3.º, esc. 7, 2870-235 Montijo
996 Carlos Manuel Duarte Soeiro ............................................. Rua dos Pinheiros, 34, rés-do-chão direito, Herdade

da Aroeira, 2815-207 Charneca da Caparica
997 Fernando Jorge de Sá Pereira ............................................. Rua Capitão Mouzinho Albuquerque, 56, 2.º C, 2400-193

Leiria
998 José Francisco Antunes Rodrigues ...................................... Rua do Bairro Novo, 12, São Martinho, 2590-429 Sobral

do Monte Agraço
999 António Alberto Martins Afonso ...................................... Rua Cidade de Loures, 5, rés-do-chão frente, 2855 Corroios

1000 Cláudia Cristina Loureiro Marques dos Santos ................... Rua Virgílio Correia, 9, 6.º direito, 1600-219 Lisboa
1001 Carlos Manuel Moreira e Ferreira ...................................... Urbanização Alvéola, Villa Jasmim, CP 911-Z, Galé

8200-416 Albufeira
1005 Cláudia Maria Teixeira Pinto Gomes Neto ....................... Rua Fernandes Costa, 230, bloco 4, 5.º E, 4100-240 Porto
1006 Carlos Alexandre de Pádua Corte-Real Pereira ................. Rua Senhor dos Milagres, 15, 3.º esquerdo, 3800-261 Aveiro
1007 Walter Palma (a) ............................................................... Rua Portugal Durão, 36, 5.º B, 1600-186 Lisboa
1008 José Carlos Ferreira Mendes .............................................. Rua da Natividade, 1080, 4535 Lourosa
1010 Maria Cristina Santos Ferreira ........................................... Rua 5 de Outubro, 33, 1.º E, Edifício São Francisco,

2795-485 Carnaxide
1014 Irene de Jesus Carriço ........................................................ Rua Nova Mercadores, lote 3.07.07, 2.º esquerdo, 1990

Lisboa
1015 Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro .......................................... Rua Julieta Ferrão, 12, tr. A, sala 901, 1600-131 Lisboa
1017 José Manuel de Paiva Gomes Avenida Combatentes da Grande Guerra, 26-F, rés-do-chão

esquerdo, 2890 Alcochete
1019 Francisco Adriano Baptista de Castro Torres .................... Rua Julieta Ferrão, 12, sala 901, tr. A, 1600-131 Lisboa
1020 Ricardo Manuel Rodrigues Sacramento .............................. Largo Maria Leonor, 3, corpo A, 10.º direito, Miraflores,

1495-144 Algés
1021 Paulo Alexandre da Silva Marques ..................................... Praça do Relógio, 11, 1.º C, Rinchoa, 2635-457 Rio de Mouro
1022 Maria José Ribeiro Carreira ............................................... Estrada dos Arneiros, 38, 1.º esquerdo, 1500-052 Lisboa
1025 Emanuel Mota Gonçalves Pereira ...................................... Campo Grande, 220, 9.º direito, 1700-094 Lisboa
1026 Helena Isabel Gonçalves Lopes Rigueira ............................ Praça Rocha Martins, 5, 4.º direito, 1600-756 Lisboa
1027 Joaquim Filipe Martins de Moura Areosa .......................... Avenida da Boavista, 3523, 1.º, 4100-139 Porto
1028 Armando José Silva Bernardo ............................................ Avenida do Parque, 36, 4.º direito, Quinta de Fitares, Rinchoa,

2635-294 Rio de Mouro
1030 Adriano Torres da Silva ..................................................... Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 1215, 4475-130 Gemunde
1031 Maria Paula Fernandes Baía ............................................... Avenida Antunes Guimarães, 102, 1.º, S6, 4100-072 Porto
1032 Manuel José Vieira Mendes ................................................ Rua Dr. Paulo Pombo, 82, 2.º H, 22, 4250-363 Porto
1036 Domingos de Oliveira Santos Silva .................................... Parada do Louredo, 4525-390 Louredo VFR
1039 Maria Clotilde Ferreira Rodrigues Toguio .......................... Rua Lúcio Azevedo, 25, 15.º direito, 1600-145 Lisboa
1040 Jacinta de Fátima Santos Carneiro ..................................... Rua Bonitos Amorim, 50, 4490- 594 Póvoa de Varzim
1041 Daniel Jorge Gonçalves Vicente ......................................... Rua Indico, Edifício Altis, 1-H, 8200-139 Albufeira
1043 João Carlos Batista Vaz Ferreira da Graça (a) .................. Quinta do Outeiro, Apartado 7, 2841-905 Seixal
1044 Nuno Miguel Portela Gonçalves Belo (a) .......................... Rua Franco Nogueira, 17, cave, 2780-243 Oeiras
1046 Serafim Fernando da Silva Castro ...................................... Rua Júlio Dinis, 748, 6.º esquerdo, sala 614, 4050-321 Porto
1048 Duncan Paul Macgregor ..................................................... Avenida Emídio Navarro, 81, 2750-337 Cascais
1049 Isabel Maria Brito Gonçalves Pinto ................................... Rua Martim Moniz, 306, 4100-329 Porto
1050 Arlindo Mateus Lourenço .................................................. Rua de Santo Amaro, 27, Bairro da Figueira, 2475-013

Alcobaça
1053 José Manuel Messias dos Santos ........................................ Rua Joaquim Venâncio, 1, 1.º direito, 2900-425 Setúbal
1054 César Augusto Alves Saraiva .............................................. Rua António Feliciano de Castilho, 10, 2780-811 Porto

Salvo
1055 Amodmiã Ismael ................................................................ Travessa da Horta, 29, 1.º, 1200-219 Lisboa
1058 José António da Silva Santos ............................................. Rua Gazeta de Oeiras, 6, 1.º direito, 2780-171 Oeiras
1059 Rui Fernando Torrinhas da Cruz ........................................ Avenida Brasília, 23, 1.º esquerdo, 2780-209 Oeiras
1060 Paula Alexandra dos Santos Barros Simões ....................... Rua do Sol ao Rato, 70, 1.º, 1250-263 Lisboa
1061 Manuel Pereira de Sousa Ramos ........................................ Rua da Venezuela, 184, 3.º direito, 4150-743 Porto
1068 Paulo Jorge Macedo Gambôa ............................................. Praceta Manuel Faria, 4, 1.º C, Massamá, 2745-014 Queluz
1070 Miguel Luís Cortês Pinto de Melo ..................................... Estrada da Luz, 161, 4.º esquerdo, 1600-154 Lisboa
1072 Dália Luísa Moura Basto Pereira Camacho ....................... Rua Dr. Mário Dias, 209, 4800 Guimarães
1073 Luís Filipe Bastos Bernardino ............................................ Avenida da Liberdade, 245, 8.º C, 1269-035 Lisboa
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1074 Aurélio Adriano Rangel Amado ......................................... Rua Conde Castelo Melhor, 73, 2.º direito, São João Estoril
2750-310 Estoril

1077 Cristina Maria dos Santos Pereira ...................................... Rua Cláudio Oliveira Basto, 13, 3.º esquerdo, Alto de Santa
Catarina, 2795-062 Linda-a-Velha

1078 Ana Cristina Rodrigues de Almeida .................................... Rua Leite Vasconcelos, 1, 4.º C, 1170-197 Lisboa
1079 Ana Paula Pereira Ricardo ................................................. Rua do Bazar, 359, 4435 Rio Tinto
1080 Paulo Jorge Gonçalves Afonso dos Reis ............................ Urbanização Quinta de Santo António, lote 4, 4.º esquerdo,

2685-399 Prior Velho
1082 António Honório Pedrosa Duarte ...................................... Avenida da República, 274, 3.º, hab. 3, 4450-237 Matosinhos
1083 Mara Rubia Pires Cordeiro da Silva ................................... Viela da Eira, 4-A, rés-do-chão esquerdo, Quinta da Beloura,

2710-444 Sintra
1084 Mário Nuno Vicente Freire ................................................ Impasse B, lote 13, 3.º esquerdo, 2615-049 Alverca
1086 Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto ................................ Rua Raul Caldevilla, 126, 6.º direito/trás, 4200-455 Porto
1087 Alexandra Maria de Abreu Mendes Ribeiro ....................... Rua Sousa Lopes, 10, 2.º esquerdo, 1600-207 Lisboa
1088 Cristina Maria Martins Gomes ........................................... Rua D. Estefânia, 246, 4.º, sala 12, 4150-303 Porto
1089 Manuel Alexandre Silva Pinto Fardilha ............................. Campo 24 de Agosto, 129, 4.º, esc. 430, 4300-504 Porto
1090 Rui Miguel Serrado Assis .................................................... Alameda Infante D. Pedro, 72, 3030-396 Coimbra
1091 João Paulo Pereira Marques de Almeida (a) ...................... Rua Professor Carlos Teixeira, 1, 11.º A, 1600-608 Lisboa
1092 Carlos Miguel Queimadela Coelho Lopes da Costa ........... Rua Mateus Vicente, 13, 4.º A, 1500-445 Lisboa
1094 José Manuel Bernardo Vaz Ferreira ................................... Travessa Casal dos Ratos, Casais do Campo, São Martinho

do Bispo, 3040-058 Coimbra
1095 Maria Manuel Artilheiro Coelho Gonçalves da Silva ........ Estrada Nacional n.º 1, Edifício Fontanhão, 57, porta B,

rés-do-chão, 2C, 3050 Mealhada
1096 Inês Maria Vaz Ramos da Silva da Cunha Leão ................ Rua do Parque, 145, 3.º, flat 401, Maputo, Moçambique
1097 Aníbal dos Santos Almeida ................................................ Rua Alves Martins, 40, 5.º B, 3500-078 Viseu
1100 Ana Maria Dias Falé .......................................................... Avenida Coronel Eduardo Galhardo, 12, 2.º direito, 1170-105

Lisboa
1102 António Sérgio Gameiro Rosa ........................................... Largo do Ministro, 5, 1.º 1750-200 Lisboa
1103 Ana Isabel Calado da Silva Pinto Rua Professor Francisco Gama Caeiro, 12, 2.º A, 1600 Lis

boa
1104 Vasco Amorim de Figueiredo ............................................. Campo 24 de Agosto, 129, esc. 427, Oporto Center,

4300-102 Porto
1105 Rita Maria de Eça Dias ...................................................... Urbanização Quinta dos Barros, lote C3, 3.º B, 1600-000

Lisboa
1106 João Carlos do Sul Ribeiro ................................................. Rua Padre Manuel Bernardes, 199, rés-do-chão direito,

4465-683 Leça do Bailio
1107 José António Narciso da Rosa Figueira Pinheiro .............. Rua de São Pedro, 137, 9700 Angra do Heroísmo
1108 Rui Filipe Lino Lavandeira ................................................ Praça da Estação, 145, 4435-000 Rio Tinto
1110 Maria Luísa Caeiro Costa Marçal ...................................... Avenida Conselheiro Fernandes Sousa, 27, 11.º direito,

1070-072 Lisboa
1111 João Paulo da Cunha Campos ............................................ Rua das Cruzes, 9, 3750-351 Barro AGD
1112 Francisco Xavier Alves ...................................................... Largo Luzia Maria Martins, 2, 7.º B, 1600-219 Lisboa
1113 Luís Manuel Videira Pinheiro ............................................ Rua Ruy Belo, 2, 6.º B, Monte Abraão, 2745 Queluz
1114 Júlio Manuel dos Santos Martins (a) ................................. Rua Professor Mota Pinto, 124, 12.º esquerdo, 4100 Porto
1115 Vítor André Valente ........................................................... Praceta Gervásio Lobato, 5, rés-do-chão direito, 2745

Massamá
1117 Vítor Manuel Belo Dias ..................................................... Avenida Rodrigues Manito, 74, 1.º esquerdo, 2900-061 Setúbal
1118 Júlio César Nunes Tormenta .............................................. Rua Luís Augusto Palmeirim, 2, 3.º direito, 1700-274 Lisboa
1119 Rui Abel Serra Martins ....................................................... Passeio das Garças, lote 4.39.01 I, 2.º B, Vila Expo,

1990-398 Moscavide
1120 João Manuel Cortês Duarte ............................................... Rua da Cerca, 422, 2.º, 4150-201 Porto
1121 José Manuel Parada Ramos ................................................ Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 46, 4.º esquerdo,

1900-223 Lisboa
1123 Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha ....................... Rua da Liberdade, 25, 1.º esquerdo, 2800-155 Almada
1124 Antonieta Paula Domingues Santos Maçarico ................... Rua Alfredo Guisado, 14, rés-do-chão B, São Domingos

de Benfica, 1500 Lisboa
1128 Sónia Bulhões Costa Matos Lourosa ................................. Rua do Carvalhal, 124, Valadares, 4405-543 Vila Nova de Gaia
1131 José Manuel Parada Ramos ................................................ Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 46, 4.º esquerdo,

1900-223 Lisboa
1132 Raquel Sofia da Silva Faustino de Andrade ........................ Avenida Dr. Carlos Bacelar, 968, esc. 7-A, 4760-129 Vila

Nova de Famalicão
1133 Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia .. Rua do Castro, 208, 1.º esquerdo, 4150-241 Porto
1134 Paulo Alexandre Pimenta Alves (a) .................................. Rua José Falcão, 15, 3800-310 Esgueira
1135 António João Moura Paes Gonçalves de Miranda ............. Rua Raul Mesnier du Ponsard, 15, 2.º C, 1750-242 Lisboa
1136 Andrew Maurice Kennard ................................................... Avenida Miguel Bombarda, 21, 3.º direito, 1050-161 Lisboa
1137 Maria Isabel Ferreira Carneiro ........................................... Travessa Padre António Vieira, 60, 4440-216 Campo

(Valongo)
1138 Carlos Manuel Sim Sim Maia ............................................. Rua Francisco Grandela, 10, 5.º D, 1500-285 Lisboa
1139 José Eduardo Mendonça da Silva Gonçalves ...................... Avenida Afonso Henriques, 6, 1.º C, 3000 Coimbra
1140 Ângelo António de Almeida Rodrigues .............................. Rua Jerónimo Dias, 8, rés-do-chão E, Quinta de Santo

António, 2825-466 Costa da Caparica
1141 Pedro Miguel Fino da Silva ................................................ Rua Comandante Camacho Freitas, 64 B, Pico dos Barcelos,

9020-148 Funchal
1142 Cristina Manuela Raimundo de Almeida ............................ Rua do Pinheiro, 20, 2.º B, 4150-114 Jovim
1143 Marco André de Oliveira Martins ...................................... Rua das Flores, 54, 3.º, trás, 4050-265 Porto
1144 Mário Pedro Magina Cabral ............................................... Rua Manuel Silva Leal, 11, 13.º B, 1600-166 Lisboa
1145 Pedro José Gomes do Nascimento Barreira ....................... Rua da Bica do Sapato, 46, 6.º esquerdo, 1100-094 Lisboa
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1149 João Pedro da Avó Ferreira ............................................... Rua 25 de Abril, 33, 3.º, 2890-113 Alcochete
1151 Nuno Miguel Nunes Sereno ................................................ Rua Viela do Mato, EA8, lote F, rés-do-chão direito, lugares

de Byron, Quinta da Beloura, 2710-444 Linhó
1153 Maria Manuela Barbosa Ribeiro ......................................... Rua Rafael Bordalo Pinheiro, 152, São Cosme, 4420 Gondomar
1154 Rui Manuel da Cunha Vieira .............................................. Rua Pedras da Maré, 165, 1.º esquerdo, 4405-388 São Félix

da Marinha
1155 Francisco José Ferreira Rebelo Fernandes .......................... Quinta do Viso, 354, 4460-361 Senhora da Hora
1156 Gabriel Cortez Balhau Ferreira da Piedade ......................... Quinta da Romeira, lote 3, 3.º esquerdo, 3030-116 Coimbra
1157 Joaquim Jorge Amorim Machado ....................................... Rua de Chãos, 64, Fornos, 4630-275 Marco de Canaveses
1160 Luís António Tátá Antunes ............................................... Alameda D. Afonso Henriques, 25, 4.º direito, 1900-180

Lisboa
1161 Teresa João de Azevedo Nunes Ferreira ............................ Rua Vasco da Gama, 73, 2.º esquerdo, Matarraque, 2785 São

Domingos de Rana
1162 Nuno Miguel Pegado da Silva Neto ................................... Rua Abranches Ferrão, 11, 4.º direito, 1600-296 Lisboa
1164 Lúcia Maria Rodrigues dos Santos Nogueirinha ................. Avenida D. Duarte, lote 9, 3.º direito, 3500-643 Viseu
1166 Maria Teresa Machado Gomes .......................................... Estrada Nacional n.º 250, Km 1, Condomínio Fonte

........................................................................................... do Pinhal, moradia 22, 2725-050 Algueirão
1168 Ângelo Manuel da Costa Dias ............................................ Parque São João de Brito, lote 3.3A, 6.º B, 1750-407 Lisboa
1169 Maria Isabel Franco Neto de Carvalho .............................. Quinta da Musgueira, lote 4.1, BI 5, 6.º B, Lumiar 1750-315

Lisboa
1170 Elísio Augusto Pazo Pires .................................................. Rua Francisco Gentil, 23, 2.º esquerdo, 2745-779 Massamá
1171 Paula Cristina Moreira Gandra ........................................... Rua Dr. João Corte Real, 55, 3880-003 Ovar
1172 Pedro Miguel Argente de Freitas e Matos Gomes ............. Rua da Eira, 35, 3.º esquerdo, 1495-050 Algés de Cima
1173 Marco José Vieira ............................................................... Avenida Dr. Carlos Bacelar, 968, esc. 7-A, 4760-103 Vila Nova

de Famalicão
1174 Helena Isabel Ribeiro Ferreira Runa ................................... Rua Principal, 28, Almeirinhos de Baixo, 2565-778 Turcifal
1175 Luís Manuel Dionísio Marques ........................................... Rua Serafim Silva Lopes, 72, 2.º direito, 4465-261 São

Mamede de Infesta
1176 Renata Maria de Sá e Rocha Pinho Pereira Gomes .......... Rua de Serralves, 592, 3.º D, 4150-703 Porto
1177 Marta Isabel Guardalino da Silva Penetra .......................... Rua Dr. António Loureiro Borges, 8, 6.º esquerdo, 1495-151

Algés
1178 Henrique Manuel Camões Serra ......................................... Rua da Nau Catrineta, lote 309-01, 4.º C, Parque Expo,

1990-184 Lisboa

Secção II — sociedade de revisores oficiais de contas

1 — Matos Gil e Nunes Cameira, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede em Rua Anchieta, 21, 3.º direito, 1200-023
Lisboa, constituída pelo sócio:

117 Joaquim Pires Nunes Cameira.

2 — Bernardo & Muralha, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede em Rua Tomás Ribeiro, 41, 3.º direito, 1050-225 Lis-
boa, constituída pelos sócios:

469 José António Rodriguez Pedro Muralha.
501 António Bernardo.

3 — Armando Meireles e Lopes Vinga, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua Júlio Dinis, 936, 2.º esquerdo,
4050-322 Porto, constituída pelos sócios:

212 Manuel Hernâni Martins Lopes Vinga.
813 António Armando Marques Coelho Meireles.

4 — A. M. Calado Cortes, F. Marques & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Avenida João Crisóstomo,
49, 3.º esquerdo, 1050-126 Lisboa, constituída pelos sócios:

196 António Manuel Calado Cortes.
42 Vítor Manuel Fernandes Marques.
554 Vítor Manuel do Espírito Santo Marques (a).

5 — António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Alameda Santo Antó-
nio dos Capuchos, 6, 2.º E, 1150-314 Lisboa, constituída pelos só-
cios:

22 António Maria Gomes da Rocha Grenha.
748 Idalécio Alfredo Moura Tavares.

11 — Silva Gomes e Vieira Sanches, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Rua da Venezuela, 4, Fr. D, 1500-620
Lisboa, constituída pelos sócios:

262 Joaquim Alfredo Gonçalves da Silva Gomes.
380 António Vieira Sanches.

 13 — Ascenção, Gomes, Cruz & Associado, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Rua João Pereira da Rosa, lote
17, Areias, 2765-533 Estoril, constituída pelos sócios:

48 Manuel Gerardo Ascenção.
162 Patrício Viriato da Cruz.
206 Mário João Matos Gomes.
950 José Manuel de Ascenção Costa.

14 — José Vilela e Inácio Chambel Gião, Sociedade Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Calçada da Tapada, 119, 4.º, 1300-548
Lisboa, constituída pelos sócios:

326 Inácio Caeiro Chambel Gião.

15 — Leopoldo Alves & Associado, Sociedade Revisores Oficiais
de Contas, com sede em Avenida da República, 48, 1.º esquerdo, 1050-
195 Lisboa, constituída pelos sócios:

83 José Rita Braz Machado.
319 Leopoldo de Assunção Alves.

18 — Martins da Cruz e Henriques de Almeida, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede em Rua Actor Taborda, 27, 5.º,
1000-007 Lisboa, constituída pelos sócios:

310 Álvaro Henriques de Almeida.

19 — Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Artilharia 1, 104,
4.º esquerdo, 1099-053 Lisboa, constituída pelos sócios:

364 Amável Alberto Freixo Calhau.
488 António Madeira de Oliveira.
497 José Maria Rêgo Ribeiro da Cunha.
868 Paulo Ribeiro da Silva.
901 Raul Alberto Serra da Silva Fernandes.
1101 Mário Paulo Bettencourt de Oliveira.
1109 Rui Pedro Maco Ferreira de Bento.

20 — Albuquerque, Aragão e Associado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Amoreiras, torre 3, 13.º, 1070-274
Lisboa, constituída pelos sócios:

2 Manuel Aragão Salvado.
244 João de Albuquerque.
301 João Florêncio Vicente de Carvalho.
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21 — Moreira, Valente & Associado, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Rua Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º direito,
4050-514 Porto, constituída pelos sócios:

351 José de Oliveira Moreira.
622 Carlos de Jesus Pinto de Carvalho.

22 — A. Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Avenida Óscar Monteiro Torres,
18, rés-do-chão esquerdo, 1000-219 Lisboa, constituída pelos sócios:

382 António Gonçalves Monteiro.
574 António Luís Isidro de Pinho.
801 António Soares.
805 Fernando da Silva Rente
808 António Salvador de Abreu.

23 — Oliveira, Reis e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, L.da, com sede em Avenida Columbano Bordalo Pinheiro,
50, 3.º, 1070-064 Lisboa, constituída pelos sócios:

207 Fernando Marques de Oliveira.
359 José Vieira dos Reis.
362 Carlos Alberto Domingues Ferraz.
540 José Barata Fernandes.
1152 Ilídio César Fernandes Ferreira (b).

25 — Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, com sede em Palácio Sottomayor, Rua Sousa
Martins, 1, 3.º, 1050-117 Lisboa, constituída pelos sócios:

202 Manuel Heleno Sismeiro.
485 Carlos Marques Bernardes.
709 Carlos Alberto Alves Lourenço.
715 José Manuel de Oliveira Vitorino.

26 — Braga & Costa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede em Praça Dr. Nuno Pinheiro Torres, 9, cave esquerdo, 1500-
246 Lisboa, constituída pelos sócios:

269 António Joaquim Gomes da Costa.
487 Franklim da Costa Braga.

28 — Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede em Rua do Breyner, 107,
4050-126 Porto, constituída pelos sócios:

442 Manuel David Rodrigues Leite de Assunção.
498 Noé Gonçalves Gomes.
541 Carlos Manuel Duarte Teixeira.
1109 Jorge Marques Pereira Ribeiro.

29 — Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Avenida República, 50, 8.º, 1050-
196 Lisboa, constituída pelos sócios:

381 Manuel Rui dos Santos Caseirão.
723 Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão de Carvalho.
724 José Martinho Soares Barroso.
725 Pedro Manuel Aleixo Dias.
781 Paulo Jorge de Sousa da Fonseca Ferreira.

30 — Inácio, Almeida & Associado, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, com sede em Rua Edith Cavell, 19, 1.º esquerdo, 1900-
212 Lisboa, constituída pelos sócios:

517 José Manuel de Almeida.
157 Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas.

31 — Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua Visconde Moreira Rey, 14, Lin-
da-a-Pastora, 2790-447 Queijas, constituída pelos sócios:

150 António Francisco Escarameia Mariquito.
203 José Martins Correia.
831 Fernando da Piedade Cruz.

33 — Gregório e Frescata, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede em Rua Bartolomeu Dias, 12, 2.º esquerdo, 2675-102
Póvoa Santo Adrião, constituída pelos sócios:

136 Jaime Pereira Gregório.
257 Luciano de Oliveira Frescata.

36 — Júlio Alves, Mário Baptista & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Francisco Stromp,
29, sala 1/2, 1600-466 Lisboa, constituída pelos sócios:

535 Mário Manuel Damas Covão Baptista.
539 Júlio Lourenço Alves.

31 Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

Não revisor oficial de contas Ana Sofia do Jogo Alves.

38 — Caiano Pereira, António e José Reimão, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede em Rua São Domingos de Benfica,
33, rés-do-chão, 1500-566 Lisboa, constituída pelos sócios:

309 José Jorge da Costa Martins Reimão.
316 António da Costa Martins Reimão.
842 Luís Pedro Pinto Caiano Pereira.

39 — Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede em Palácio
Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1, 3.º, 1050-117 Lisboa, constituída
pelos sócios:

441 Belarmino Gonçalves Martins.
534 Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira.
815 António Alberto Henriques Assis.
958 Abdul Nasser Abdul Sattar.

42 — Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua Nogueira e Sousa, 8, 1.º, 1169-
052 Lisboa, constituída pelos sócios:

320 Joaquim Patrício da Silva.
546 João Fernandes Mendes Jorge.

43 — Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S. A., com sede em Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque
de Saldanha, 1, 6.º, 1050-094 Lisboa, constituída pelos sócios:

548 Carlos Manuel Pereira Freire.
549 Horácio da Silva Marreiros Negrão.
550 Luís Augusto Gonçalves Magalhães.
562 António Marques Dias.
572 Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro.
746 Jorge Manuel Araújo de Beja Neves.
782 António José Araújo de Beja Neves.
854 Joaquim José Lontro Martins.
882 Aurora Fernanda Vicente da Silva Baptista.
883 João Luís Falua Costa da Silva.
934 Maria Augusta Cardador Francisco.
975 Joaquim José Fernandes Paulo.
979 Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André.
992 Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo.
1033 Duarte Nuno Passos Galhardas.
1045 António Júlio Neto Jorge.
1116 Jaime Pedro Galhoz Pereira.
1129 João Carlos Henriques Gomes Ferreira.
1130 António Manuel Martins Amaral.
1146 Carlos Alberto Ferreira da Cruz.
1147 Eduardo Manuel Fonseca Moura.
1148 Filipe Miguel Mouta Nogueira da Silva.
1150 Tiago Nuno Proença Esgalhado.
Deloitte & Touche, S. A. (b) e (c).

44 — P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede em Rua Macha-
do de Castro, 76, 4.º direito, 3000-320 Coimbra, constituída pelos
sócios:

470 José dos Santos Garcia Júnior.
491 Pedro João Reis de Matos Silva.
588 António Campos Pires Caiado.
598 Luísa Maria Nunes Vicente e Rebordão.
851 João Paulo Raimundo Henriques Ferreira.

46 — Oliveira Rego & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede em Avenida Praia da Vitória, 73, 2.º esquerdo,
1050-183 Lisboa, constituída pelos sócios:

404 Manuel de Oliveira Rego.
1063 Pedro Miguel Marques Antunes Bastos.
1064 Paula Cristina Guerreiro Ganhão de Oliveira Rego.

47 — Fonseca, Barros & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Avenida da República, 50, 8.º, 1050-
196 Lisboa, constituída pelos sócios:

873 João Guilherme Melo de Oliveira.
949 António José Correia de Pina Fonseca.
966 António José Carvalho de Barros.
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48 — Ana Maria Mendes & Fernando Alçada, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede em Avenida Álvares Cabral, 34,
3.º, 1250-018 Lisboa, constituída pelos sócios:

369 Ana Maria Passos Mendes.
476 Fernando António de Figueiredo Alçada.

49 — C. & R. Ribas Pacheco e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida da Boavista, 1588, 2.º, salas
295, 296 e 297, 4100-115 Porto, constituída pelos sócios:

401 Cândido Avelino Ribas Pacheco.
1163 Rodrigo Bruno de Magalhães Ribas Pacheco.

50 — Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas & Lino
Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua
São João de Brito, 610, 1.º, sala 1, 4100-453 Porto, constituída pe-
los sócios:

215 Abílio Carneiro de Azevedo.
518 António Abel Pereira Baptista.
639 Lino Augusto Rodrigues Vieira.
643 José Elísio Lopes da Silva Quintas.

51 — António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão & Associ-
ados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua General
Firmino Miguel, tr. 2, 1.º, 1600-100 Lisboa, constituída pelos sócios:

379 Justino Mendes dos Santos Romão.
563 António Manuel Mendes Barreira.
564 Fernando Jorge Marques Vieira.
610 Fernando António da Silva Castro Correia da Silva
924 Luís Miguel da Silva Castro Batista.
961 Henrique José Marto Oliveira.
963 Leonel Manuel Dias Vicente.
1003 Luís Filipe Soares Gaspar.

52 — Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Júlio de Brito, 108,
4150-449 Porto, constituída pelos sócios:

165 Arlindo de Jesus Duarte.
266 Joaquim Manuel Marques da Cunha.
859 Joaquim Manuel Martins da Cunha.

53 — António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, sala
201, 4150-171 Porto, constituída pelos sócios:

177 Carlos Alberto Freitas dos Santos.
179 António Monteiro Magalhães.

57 — Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua 25 de Abril, 454,
5.º direito, 4710-914 Braga, constituída pelos sócios:

423 Armindo Fernandes da Costa.
537 António Serra Cruz.
919 António Manuel Alves de Sousa Martins.
993 António Manuel Pinheiro Fernandes.
1004 Augusto Moreira Azevedo.
1069 Amadeu José Maia Monteiro de Magalhães.

61 — Maia, Mesquita & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Avenida Infante Santo, 40, 1.º direito,
1350-179 Lisboa, constituída pelos sócios:

227 Gabriel Fernando Martins Mesquita Gabriel.
291 João Pedro Prestes Maia e Silva.
346 Albano se Sena Ferreira.
1071 Maria Fernanda Rodrigues Fernandes.

62 — Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, com sede em Rua Antero de Quental, 639, 4200-068
Porto, constituída pelos sócios:

148 Guy Alberto Fernandes de Poças Falcão.
190 António Joaquim Pereira Silvão.
388 Eleutério Ganilho Álvaro.
474 José Milheiro de Oliveira Barbosa.
751 Sérgio Paulo Esteves de Poças Falcão.

63 — Ledo, Morgado & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, S. A., com sede em Edifício Aviz, Avwnida da Boavista,
3523, 1.º, 4100-139 Porto, constituída pelos sócios:

523 Manuel Maria de Paula dos Reis Boto.
591 Jorge Bento Martins Ledo.
775 Jorge Manuel Felizes Morgado.

1125 Rui Manuel da Costa Vargas Pires.
1126 Ana Raquel Borges Louro Esperança Sismeiro.

64 — Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede em Largo Alberto
Sampaio, 3, A, 2795-007 Linda-a-Velha, constituída pelos sócios:

443 Frederico Alberto do Couto Bastos Moreira de Brito de
Bívar.

587 João Miguel Pinto Galvão.
629 Isabel Gomes de Novais Paiva.
911 Anabela Marques Rodrigues Peres.
1098 José Luís Guerreiro Nunes.

65 — Leal & Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede em Rua Augusto Marques Bom, 21, 3030-218 Coimbra,
constituída pelos sócios:

614 José Maria de Jesus Carreira.
616 José Luís de Sousa Leal.

66 — António Pimpão e Maximino Mota, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida da Liberdade, 432, 6.º, sala
39, 4710-249 Braga, constituída pelos sócios:

410 António Maia Pimpão.
514 Maximino António Domingues Mota.

67 — Vítor Franco e Lisboa Nunes, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, com sede em Alameda António Sérgio, 22, 11.º,
Miraflores, 1495-132 Algés, constituída pelos sócios:

427 Carlos António de Lisboa Nunes.
432 Vítor Domingos Seabra Franco.

68 — Martins Pereira e Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, com sede em Rua do Arsenal, 146, 1.º, 1100-041 Lis-
boa, constituída pelos sócios:

133 António Manuel de Pina Mascarenhas.
426 Manuel Martins Pereira.
849 João António de Carvalho Careca.

69 — António Borges & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Rua Professor Fernando Fonseca, 10-
A, esc. 6, 1600-618 Lisboa, constituída pelos sócios:

559 António Alexandre Pereira Borges.
1066 Helena de Oliveira Isidro.
1165 Nuno Duarte da Silva Magro.

70 — Duarte Giesta, Esteves Rodrigues & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Dr. Caetano Andrade,
5, 2.º Centro, 9500 Ponta Delgada, constituída pelos sócios:

140 José Pereira da Silva Brandão.
520 Duarte Félix Tavares Giesta.
583 Rui Manuel Esteves Rodrigues.

71 — Santos Carvalho & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, S. A., com sede em Campo 24 de Agosto, 129, 7.º,
4300-504 Porto, constituída pelos sócios:

16 António Augusto dos Santos Carvalho.
23 Maria Virgínia de Pinho e Silva Costa.
676 Armando Luís Vieira de Magalhães.
773 António de Jesus Pereira.
820 Carlos Manuel Pereira da Silva.

72 — Freire, Kaizeler, Lourenço & Associado, Auditores, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Borges Carnei-
ro, 2 B, At B, Buraca, 2720-070 Amadora, constituída pelos sócios:

36 António Ezequiel Freire.
454 Luís Eduardo Ribeiro Kaizeler.
531 João Cabrito Lourenço.
1122 Sérgio Manuel dos Santos Malino.

74 — Alves da Cunha, A. Dias & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede em Rua Américo Durão, 6, 8.º
esquerdo, 1900-064 Lisboa, constituída pelos sócios:

60 António Domingos Henrique Coelho Garcia.
413 Abílio Ançã Henriques.
513 José Duarte Assunção Dias.
585 José Luís Areal Alves da Cunha.
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75 — M. Rodrigues & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede em Praceta Palmira Bastos, 2, 8.º esquerdo.,
Alfornelos, 2700-639 Amadora, constituída pelos sócios:

66 Fernando Ferreira de Andrade.
134 António de Moura Rodrigues.

76 — J. Lemos Pereira e R. Lemos Pereira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Estrada da Luz, 90, 7.º F, 1600-
160 Lisboa, constituída pelos sócios:

176 Joaquim Francisco Lemos Pereira.
375 Rui Manuel Carvalhais de Lemos Pereira.

78 — Assunção, Oliveira e Sá e Cambão, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua do Campo Alegre, 276, 2.º es-
querdo, 4150-169 Porto, constituída pelos sócios:

199 António Alípio de Oliveira e Sá.
686 Amadeu da Conceição Moreira Rodrigues Cambão.
693 António Adolfo Rodrigues Leite Assunção.

79 — Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua do Breyner, 107, 4050-610
Porto, constituída pelos sócios:

678 Ana Paula Monteiro Barbeitos Saraiva e Silva.
732 Manuel Oliveira Pereira.

80 — Figueiredo, Azevedo & Caravela, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida de França, 256, S 4.4, 4050-
276 Porto, constituída pelos sócios:

617 António Paulo Marques Figueiredo.
701 Palmira Fernandes Martins Caravela.
872 Sílvio António Neves Amorim Azevedo.

83 — Ângelo Couto, Alberto Couto e Carlos Ribeiro, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Dr. Sá Carneiro, 113,
3700-254 São João da Madeira, constituída pelos sócios:

5 Alberto Gomes Pereira do Couto.
332 Carlos Alves Ribeiro.
590 Ângelo Manuel de Oliveira Couto.

85 — F. Lopes, M. Dias & M. Figueiredo, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Urbanização Vilabeira, lote 4, rés-
do-chão, Repeses, 3500-733 Viseu, constituída pelos sócios:

710 Alberto Henrique de Figueiredo Lopes.
754 Mário Augusto de Oliveira Dias.
800 Manuel Marques da Costa Figueiredo.

86 — Cruz das Neves e Silva Cardoso, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua Dr. Armando Cortes Rodrigues,
62, 9500-293 Ponta Delgada, constituída pelos sócios:

340 Nuno Luciano Fernandes Cruz das Neves.
532 João Humberto Silva Cardoso.

87 — Cravo, Fortes, Antão e Associado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua Cristóvão Pinho Queimado, 5,
2.º direito, 3800-012 Aveiro, constituída pelos sócios:

589 Avelino Azevedo Antão.
636 João Serrana da Naia Fortes.
638 Domingos José da Silva Cravo.
969 Luciano dos Santos Carvalho.

88 — Raimundo Aleixo, C. Rodrigues & Silvério Rodrigues, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Domingos
Sequeira, 27, 2.º D, 1350-119 Lisboa, constituída pelos sócios:

98 Leontino Raimundo Aleixo.
141 José Celestino Gomes Rodrigues.
325 António Silvério Rodrigues.

89 — O. Lima, N. Silva, F. Colaço, A. Coelho & L. Rosa, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua Filipe
Folque, 46, 2.º, 1050-114 Lisboa, constituída pelos sócios:

281 Rui Neves da Silva.
399 Alexandre da Paixão Coelho.
526 Manuel de Oliveira Lima.
628 Luís Manuel da Silva Rosa.
938 Maria Fernanda Barreto Mendonça Colaço.

90 — Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede em Rua Sá da Bandeira, 726, 3.º direito, 4000-432
Porto, constituída pelos sócios:

668 Rui Alberto Machado de Sousa.
672 Manuel Calvão Pires.

91 — Velosa, Nadais & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, com sede em Praça Mouzinho de Albuquerque, 139,
2.º, 4100-360 Porto, constituída pelos sócios:

525 José Augusto Nadais de Sousa.
536 Luís Vieira Lomelino Velosa.
566 Paulo Manuel Carvalho da Silva.
722 José Manuel Varandas Marques.

92 — Jorge, Silva, Victor, Neto, Fernandes & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Arrotas, Assequins,
3750 Águeda, constituída pelos sócios:

630 José Oliveira da Silva.
637 Jorge Manuel Teixeira da Silva.
749 António Víctor de Almeida Campos.
857 António Rodrigues Neto.
1016 José Fernandes Marques dos Santos.
1047 Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues.
1075 José Alberto Figueira da Fonseca Lima.

93 — Costa, Pinho e Cambão, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede em Rua do Campo Alegre, 298-2.º esquerdo, 4150-
169 Porto, constituída pelos sócios:

452 Jorge Rui Reis de Pinho.
679 José Alves da Costa.
690 António Domingos Palma Rodrigues Cambão.

96 — Pedro Leandro & António Belém, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Praça. Francisco Sá Carneiro, 12,
1.º direito, 1000-160 Lisboa, constituída pelos sócios:

392 Pedro Manuel da Silva Leandro.
768 António Maria Velez Belém.

97 — Botelho, Roseiro & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Beloura Office Park, Edifício 4, escri-
tório 1.6, 2710-444 Sintra, constituída pelos sócios:

143 Francisco Gaspar Roseiro Botelho.
163 Benjamim Botelho Roseiro.
843 Luís Alexandre Cantante Botelho Roseiro.

98 — Amândio Tavares & Artur Junqueira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua da Cedofeita, 408, 1.º, 4050-
175 Porto, constituída pelos sócios:

41 Amândio Faustino Ferreira Tavares.
467 Artur Martins Junqueira.

99 — Ribeiro & Azevedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede em Rua Carlos Felgueiras, 98, 2.º, sala A, 4470-157
Maia, constituída pelos sócios:

626 José Luís Pinto de Azevedo.
660 José Luís Cardoso Ribeiro.

100 — Barbas, Martins, Mendonça & Associado, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede em Rua José da Purifica-
ção Chaves, 9, 1.º C, 1500-376 Lisboa, constituída pelos sócios:

456 Victor Manuel do Carmo Martins.
506 Luís Pedro de Aguiar Mendonça.
567 José Luís Mesquita Barbas.

Não revisora oficial de contas Catarina Isabel Furtado Pacheco de
Leon Mota.

101 — Noras Silvério & Bizarro do Vale, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua de Xabregas, 2, 2.º, Sala 20,
1900-440 Lisboa, constituída pelos sócios:

408 António Luís Noras Silvério.
814 Vítor Manuel Bizarro do Vale.

103 — Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas com sede em Rua Julieta Ferrão, 12, esp. 304, 1600-131 Lis-
boa, constituída pelos sócios:

609 João Pedro Gomes Pereira de Matos.
807 Manuel Alberto Gaspar Soares.
821 Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz.
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104 — J. Bastos, C. Sousa Góis & Associado, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, L.da, com sede em Rua São Domingos de
Benfica, 33, 2.º C, 1500-556 Lisboa, constituída pelos sócios:

597 Carlos Pedro Machado de Sousa Góis.
599 Jaime de Macedo Santos Bastos.
917 Ana Maria Celestino Alberto dos Santos.

105 — Martinez, Carvalhêda, Plácido e Associado, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Praceta Conde de Arnoso,
1 A, 5.º B, Buraca, 2720-123 Amadora, constituída pelos sócios:

115 Vítor Manuel Reis Pereira da Luz.
282 José Fernando Trindade Martinez.
728 Luís Fernando Gongó Carvalhêda.
772 Plácido Norberto dos Inocentes.

106 — Cruz, Cunha, Campos & Associado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua Dr. Serafim Lima, 245, 1.º Salas
6 e 7, 4785 Trofa, constituída pelos sócios:

685 Carlos Alberto da Silva e Cunha.
695 Manuel Agonia Pereira Campos.
696 Sebastião Campos Cruz.
759 Paulo José Soares de Almeida.

108 — Domingos Barão & José Silva, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Rua 25 de Novembro de 1975, 4A,
Miraflores, 1495-156 Algés, constituída pelos sócios:

608 José Domingos Barão.
791 José Manuel Almeida da Silva.

110 — Óscar Quinta, Canedo Mota & Pires Fernandes, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Professor Bento
Jesus Caraça, 248, 1.º, S 9, 4200-128 Porto, constituída pelos sócios:

671 Manuel Augusto Pires Fernandes.
731 Óscar José Alçada da Quinta.
767 José Carlos Canedo Gonçalves da Mota.

111 — Cruz Martins & Pêga Magro, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Rua Soeiro Viegas, 21, 2.º B, 6300-758
Guarda, constituída pelos sócios:

735 João Alberto da Cruz Martins.
819 Fernando José Pêga Magro.

112 — António Anjos, F. Brandão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua do Campo Alegre,
1306, 2.º, esc. 207, 4150-174 Porto, constituída pelos sócios:

633 António José dos Anjos.
677 Fernando Teixeira Brandão.
726 Jorge Manuel de Almeida Campino.
818 Eduardo Manuel Lopes Sá e Silva.
1037 Jónatas de Jesus Margarida.

113 — ESAC — Espírito Santo & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, S. A., com sede em Avenida Estados Unidos da
América, 97, 6.º, direito, 1700-167 Lisboa, constituída pelos sócios:

73 Luís Filipe Pinto Gonçalves da Cruz.
377 Manuel José Espírito Santo Moreira Rodrigues.
771 António Pedro Valente da Silva Coelho.
988 João Alberto Monarca Pires.
Não revisor oficial de contas José Favila Vieira Leite Monteiro.

114 — Oliveira e Vergamota, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede em Rua Julieta Ferrão, Edifício Gemini, Tr RS, ap.
76, 1600-131 Lisboa , constituída pelos sócios:

619 João Correia de Oliveira.
706 Vítor João Amaral Vergamota.

115 — Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Campo Grande, 380, lote 3-C,
piso 0, esc. B/C, 1700-097 Lisboa, constituída pelos sócios:

681 José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues.
841 José António da Vila Mona Batalha.
915 João Carlos Carvalho das Neves.

116 — Rosa Lopes, Gonçalves Mendes e Associado, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua D. João de Castro, 71-
C, 4.º direito, 2334-909 Entroncamento, constituída pelos sócios:

645 Carlos António Rosa Lopes.
833 José de Jesus Gonçalves Mendes.
1029 João Manuel Rosa Lopes.

117 — Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M. Santos, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Praceta Raul Proença,
3, 4.º direito, Damaia de Cima, 2720-004 Amadora, constituída pelos
sócios:

374 Sebastião António Pires Carriço.
834 Carlos Alberto Marques dos Santos.

118 — Diz, Silva & Duarte, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede em Rua de São José, 35, 3.º B/C, 1150-321 Lisboa,
constituída pelos sócios:

372 José Joaquim Afonso Diz.
383 Joaquim dos Santos Silva.
880 António José da Silva Santos Duarte.

119 — Abreu & Cipriano, Auditores, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Alameda D. Afonso Henriques, 21, 2.º,
1900-179 Lisboa, constituída pelos sócios:

631 João Amaro Santos Cipriano.
761 Carlos Alberto Antunes de Abreu.

120 — Hernâni Duarte, Justino Valente & Santos Silva, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Avenida da República,
1956, s/l direita, 4430-194 Vila Nova de Gaia, constituída pelos só-
cios:

618 Joaquim dos Santos Silva.
718 Justino Carreira Valente.
770 Hernâni Manuel da Silva Duarte.

122 — Henrique, Duarte e Gonçalves, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Praceta Professor Egas Moniz, 170,
4100-221 Porto, constituída pelos sócios:

687 António José Gonçalves.
698 José Henrique Poças de Almeida.
699 João Duarte Santos Coelho.

123 — Auren Auditores & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, S. A., com sede em Rua Fradesso da Silveira, blo-
co C, 3A, Complexo Alcântara Rio, 1300-609 Lisboa, constituída pelos
sócios:

651 Vítor Manuel Leitão Ladeiro.
713 Luís Francisco Pereira Rosa.
1002 João António Correia Vieira Cascão.
1035 Regina Paula Melo e Maia e Sá.
Auren Auditores, Consultores Barcelona, S. A. (c).
Não revisor oficial de contas Maria Augusta Anunciação.

124 — Camacho Palma & Lisboa Afonso, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida General Norton de Matos,
63E, Miraflores, 1495-148 Algés, constituída pelos sócios:

503 António Manuel Pessanha Camacho Palma.
586 Horácio Lisboa Afonso.

125 — Pedro Roque & Crisóstomo Real, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Travessa da Trindade, 16, 4.º C,
Edifício Novo Chiado, 1200-469 Lisboa, constituída pelos sócios:

828 Pedro Nuno Ramos Roque.
844 José Crisóstomo Nunes Real.

126 — Neves da Silva, Pão Alvo e Velosa Ferreira, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Avenida Duque de Ávila,
119, 1.º esquerdo, 1050-081 Lisboa, constituída pelos sócios:

625 Manuel António Neves da Silva.
803 José Luís Simões Pão Alvo.

128 — Marques dos Reis e Calado Barrento, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Rua Gorgel do Amaral, 5, 3.º
direito, 1250-119 Lisboa, constituída pelos sócios:

339 João Calado Barrento.
360 Godofredo dos Santos Marques dos Reis.

129 — Rui Ascenção & Esteves Afonso, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Campo Grande, 28, 10.º D, 1700-
093 Lisboa, constituída pelos sócios:

420 Luís Esteves Afonso.
458 Rui Gonçalves de Ascenção.
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130 — Alberto Martins & Henriques Pinto, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Rua Padre Estevão Cabral, 79,
sala 207, 3000-317 Coimbra, constituída pelos sócios:

391 Manuel Henriques Pinto.
438 Manuel Alberto Martins.

131 — Nelson Moinhos & Paulo Lima, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua António Luís Gomes, 120, sala
7, 4400-125 Vila Nova de Gaia, constituída pelos sócios:

750 Paulo Roberto Souza Mathias Lima.
753 Nelson Luís da Silva Braga Moinhos.

134 — Fernando Ribeiro & Oliveira Maia, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, com sede em Rua Júlio Dinis, 585, 6.º direi-
to, 4050-325 Porto, constituída pelos sócios:

295 Augusto de Oliveira Maia.
582 Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro.

135 — Carlos José, Victor José & Valente, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida António Augusto Aguiar,
19, 4.º, 1050-012 Lisboa, constituída pelos sócios:

737 Carlos da Silva José (a).
890 Vítor Manuel da Silva José.
968 Manuel José Farinha Valente.

136 — Fátima Pinto e Vítor Freire, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, com sede em Avenida Marechal Gomes da Costa, 282,
4150-354 Porto, constituída pelos sócios:

627 João Vítor Ribeiro Silva Albuquerque Freire.
719 Maria de Fátima Silva Pinto.

137 — Gomes Marques e Carlos Alexandre, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Rua Tascoa, Edifício Belavista,
2, sala P, Massamá, 2745-851 Queluz, constituída pelos sócios:

669 Vicente Pereira Gomes Marques.
692 Carlos José Castro Alexandre.

138 — Navalho, Martins & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida Infante Santo, 40, 2.º A,
1350-179 Lisboa, constituída pelos sócios:

303 Augusto Gonçalves Martins.
343 Joaquim dos Santos Reduto.
479 Eurico Ferreira Ramos de Deus.
792 Maria Odete Lobato Navalho.

141 — Silva Neves & Teresa Marques, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua Luciano Cordeiro, 113, 6.º di-
reito, 1150-214 Lisboa, constituída pelos sócios:

421 Joaquim Manuel da Silva Neves.
493 Maria Teresa Prata Rosa Ferreira Marques.

142 — Oliveira e Sá, João Araújo & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede em Campo 24 de Agosto, 129-
7.º, sala 704, 4300-504 Porto, constituída pelos sócios:

116 Jorge António de Oliveira e Sá.
198 António Afonso da Silva Carvalho.
400 Fernando Henriques de Oliveira.
933 João Luís Almeida Mendes de Araújo.

143 — Baptista da Costa & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Campo Grande, 380, lote 3 CK,
piso 0-F, 1700-097 Lisboa, constituída pelos sócios:

361 Carlos Alberto Baptista da Costa.
784 Gabriel Correia Alves.
931 Paulo Fernando da Silva Pereira.

144 — Duarte Nuno e Teixeira Pinto, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Rua do Campo Alegre, 1306, 3.º,
sala 303, 4150-181 Porto, constituída pelos sócios:

522 Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto.
688 Fernando Manuel de Magalhães Teixeira Pinto.

145 — Vítor Valente & Manuel Domingues, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Largo 25 de Abril, 4, 3.º, esc. 1,
Apartado 255, 3101-903 Pombal, constituída pelos sócios:

708 Vítor Manuel Simões Valente.
824 Manuel Duarte Domingues.

147 — Joaquim Camilo & Associado, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Campo Grande 380, lote 3-B, P-1, esc.
B/C, 1700-097 Lisboa, constituída pelos sócios:

829 Joaquim Pereira da Silva Camilo.
985 Geoffrey Michael Fletcher.

148 — Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua
Comendador Santos Cunha, 359, 4700 Braga, constituída pelos sócios:

790 Joaquim Fernando da Cunha Guimarães.
916 Maria Manuela Alves Malheiro.
1159 Mário da Cunha Guimarães.

149 — Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, S. A., com sede em Rua Anchieta, 5, 3.º, 1200-
023 Lisboa, constituída pelos sócios:

850 Manuel Lázaro Oliveira de Brito.
939 Victor Manuel Mendes Santos (a).
1024 Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro.
1099 Luís Filipe da Silva Falcato.
Não revisor oficial de contas Paulo Manuel Vieira Ferreira (b).

151 — Salgueiro, Castanheira e Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Rua da Padaria, 25, 1.º direito,
1100-388 Lisboa, constituída pelos sócios:

774 Fernando da Silva Salgueiro.
779 Issuf Ahmad.
837 Natércia Pires Fernandes Castanheira.
876 Maria do Céu dos Reis Roseiro Pinto de Almeida.

152 — Sousa Santos e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede em Avenida Guerra Junqueira, 26, 1.º esquerdo,
1000-167 Lisboa, constituída pelos sócios:

440 António Maria Veiga Anjos.
804 José de Sousa Santos.
907 António José Bernardo Pereira.

153 — Gaspar Castro e Romeu Silva, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Edifício Parque das Hortas, 220, frac-
ção M, São Sebastião, 4810-275 Guimarães, constituída pelos sócios:

557 Gaspar Vieira de Castro.
812 Romeu José Fernandes da Silva.

154 — Fátima Pereira & Carlos Duarte, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida República, 1651, S/L direi-
ta, Mafamude, 4430-206 Vila Nova de Gaia, constituída pelos sócios:

717 Carlos Augusto Azevedo Duarte.
835 Maria de Fátima Pereira Fialho.

155 — Santos Vaz & Trigo Morais, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Rua Silva Brinco, 148, 4465-263 São
Mamede de Infesta, constituída pelos sócios:

878 Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz
881 João Manuel Trigo Morais.

157 — Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede em Rua da Conceição, 85, 1.º esquerdo, 1100-152
Lisboa, constituída pelos sócios:

149 José Martins Lampreia.
334 Donato João Lourenço Viçoso.

158 — J. Ferreira Ribeiro e Associado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida Fernão Magalhães, 1134,
1.º, 4350-256 Porto, constituída pelos sócios:

545 Joaquim Ferreira Ribeiro.
1018 José Manuel da Costa e Sousa Ferreira Ribeiro.

159 — Amália Baleiro & Manuel Fonseca, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Avenida Fontes Pereira de Melo,
35, 3.º A, 1050-118 Lisboa, constituída pelos sócios:

729 Manuel Caetano da Fonseca.
909 Maria Amália Jorge Baleiro.

160 — Mendes, Ferreira, Soutinho e Faria, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, com sede em Rua Professor Correia Araújo,
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593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, 4200-205 Porto, constituída
pelos sócios:

144 José Pinto de Almeida Soutinho.
473 José Augusto Silva Mendes.
667 Manuela Fernanda Barroso Vilela Ferreira.
1034 José Carlos Nogueira Faria e Matos.

161 — Borda Rodrigues & Associado, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Rua Monte dos Burgos, 482, 5.º, sala B,
4200-311 Porto, constituída pelos sócios:

508 José Manuel Borda Rodrigues.
53 António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas.

162 — Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Avenida António José
Baptista, 16, 1.º esquerdo, 2910-397 Setúbal:

475 Reinaldo Manuel Rodrigues Soares.
787 Rogério Carlos Guedes Coelho.
858 José Candeias Lourenço Jacob.

163 — Gonçalves e Fonseca, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede em Rua Pedro Álvares Cabral, 6, rés-do-chão C,
Portela de Sacavém, 2685-228 Portela LRS:

826 Joaquim de Jesus Gonçalves.
832 Rogério Varandas Dias da Fonseca.

164 — UHY — A. Paredes e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, com sede em Campo Grande, 28, 8.º C, 1700-
093 Lisboa, constituída pelos sócios:

650 Armando Nunes Paredes.
652 Manuel Luís Fernandes Branco.
656 António Tavares da Costa Oliveira.
830 António Francisco Escarameia Mariquito.
1042 António Augusto Almeida Trabulo.
Não revisor oficial de contas Paulo Roberto Luz Costa (b).

165 — Vítor Oliveira e Hélia Felix, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede em Rua Ramalho Ortigão, 17, 3.º, 1070-228
Lisboa, constituída pelos sócios:

482 Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira.
991 Hélia Santos Duarte Félix.

166 — Eliane Gonçalves & Filomena Folha, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede em Rua Dom Manuel II, 51 C, 1.º
frente, esc. 12, 4050-432 Porto, constituída pelos sócios:

839 Maria Filomena América da Cunha Folha.
930 Eliane de Fátima Teixeira Gonçalves.

167 — Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da Silva,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em
Avenida do Brasil, 1, 3.º, sala 9, 1700-062 Lisboa, constituída
pelos sócios:

519 Virgílio Marmelo Castanheira Guilherme.
556 Jaime Abrantes da Silva Matos.
860 Manuel Henrique Martins da Silva.

168 — Gonçalves Roberto, Ribeiro Graça & Associado, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua Anchieta, 5, 3.º,
1200-023 Lisboa, constituída pelos sócios:

1051 José Manuel Martins Gonçalves Roberto.
1052 Maria Manuela Ribeiro da Graça.
149 Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, S. A.

169 — J. Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, L.da, com sede em Rua Augusto Macedo, 10-C, esc. 2,
1600-794 Lisboa, constituída pelos sócios:

543 Salvador Figueiredo Vás Lima.
592 José Manuel Carlos Monteiro.
892 José Carlos Pinto Silva Mota.
Não revisora oficial de contas Maria Ema Assunção Palma.

170 — Gregório, Carvalho & Costa, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, L.da, com sede em Avenida da República, 1629, s/I,
esquerdo, 4430-205 Vila Nova de Gaia, constituída pelos sócios:

836 João Domingues da Costa (a).
889 Rodrigo Mário de Oliveira Carvalho.
891 Manuel António Gregório.

171 — Pinto & Palma, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede em Rua Reinaldo dos Santos, 15, 10.º, 1500-501 Lisboa,
constituída pelos sócios:

972 António Fernando Baguinho Pinto.
1057 João Manuel Martins Rodrigues Palma.

172 — Jesus & Associado, Auditores, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, L.da, com sede em Avenida Columbano Bordalo Pi-
nheiro, 50, 3.º BI 1, 1070-064 Lisboa, constituída pelos sócios:

1056 Joaquim Oliveira de Jesus.
23 Oliveira, Reis e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, L.da

173 — Moore Stephens & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, S. A., com sede na Avenida Frei Miguel Contreiras,
54, 10.º, 1749-027 Lisboa, constituída pelos sócios:

90 Armindo dos Santos Pinho.
1065 João José Lopes da Silva.

22 A. Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes (c).
Não revisor oficial de contas Fernando Jorge Ribeiro Mendes.

174 — Moisés Cardoso e Manuel Pinheiro, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua Professor Henrique de Barros, 4,
10.º C, 2685-338 Prior Velho, constituída pelos sócios:

356 Moisés da Silva Cardoso.
894 Manuel Neta Pinheiro.

175 — Pinto Castanheira & P. Martinho, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua João Machado, Edifício
Coimbra, 100, sala 503, 3001-908 Coimbra, constituída pelos sócios:

466 António Pinto Castanheira.
864 António Paiva Martinho.

176 — Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes e V. Simões, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida Fernão
Magalhães, 619, sala 101, 3000-178 Coimbra, constituída pelos sócios:

571 José Joaquim Marques de Almeida.
584 Fernando Alberto de Macedo Mota Ferrão Tavares.
780 Victor Manuel Lopes Simões.
1062 João Andrade Nunes.

177 — L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua de Braamcamp, 9, 2.º
direito, 1250-048 Lisboa, constituída pelos sócios:

658 Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho.
758 Manuel Luís Graça.
1067 Manuel Fernando de Andrade Borges.

178 — Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, S. A., com sede na Avenida 5 de Outubro, 90,
6.º, 1600-206 Lisboa, constituída pelos sócios:

49 Alfredo Guilherme da Silva Gândara.
489 Fernando Brás.
499 José Alberto da Silva Jorge.
634 Pedro Manuel Travassos de Carvalho.
653 Óscar Manuel Machado de Figueiredo.
769 António Manuel Dantas Amorim.
896 João Carlos Miguel Alves.
Ernst & Young Audit (c).

179 — Coiteiro & Fortunato, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede no Edifício Chafariz, rés-do-chão, loja C, Santana,
2970 Sesimbra, constituída pelos sócios:

273 Natalino Marques Coiteiro.
887 António Manuel Corrêa de Sousa Fortunato.

180 — Novais & Vilar, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede na Rua Guedes de Azevedo, 33, 3.º, 4000-272 Porto, cons-
tituída pelos sócios:

492 Agostinho Novais Gonçalves.
682 Jorge Adalberto Vilar de Oliveira.

181 — Floriano Tocha, Paulo Chaves & Associado, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua Almirante Bar-
roso, 58, 4.º direito, 1000-013 Lisboa, constituída pelos sócios:

929 Floriano Manuel Moleiro Tocha.
1085 Paulo Dinis Delgado Chaves.
Não revisora oficial de contas Ana Luísa de Freitas.
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182 — A. Jacinto & Pereira da Silva, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, L.da, com sede no Campo Grande, 28, 10.º C, 1700-
093 Lisboa, constituída pelos sócios:

527 Albino Rodrigues Jacinto.
947 António José Pereira da Silva.

183 — Pricewaterhousecoopers & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Palácio Sottomayor, Rua
Sousa Martins, 1, 3.º, 1050-117 Lisboa, constituída pelos sócios:

711 José Pereira Alves.
712 Hermínio António Paulos Afonso.
739 Ricardo Filipe de Frias Pinheiro.
740 César Abel Rodrigues Gonçalves.
847 Jorge Manuel Santos Costa.
902 Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão.
903 José Manuel Henriques Bernardo.
1076 António Joaquim Brochado Correia.
Não revisor oficial de contas António Jaime Carvalho Esteves.
Não revisor oficial de contas Jorge Manuel Sancho Figueiredo.

184 — Pires de Matos & Pinheiro Torres, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua Guerra Junqueiro, 447, 4150-
389 Porto, constituída pelos sócios:

757 Fernando Manuel de Sousa Pires de Matos.
1158 Luís Guilherme de Noronha e Távora Pinheiro Torres.

186 — Geraldes & Velez, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede na Praça do Bom Sucesso, 127, sala 404, Edifício Pe-
nínsula, 4150-146 Porto, constituída pelos sócios:

838 José Carlos de Carvalho Velez.
1127 Carla Manuela Serra Geraldes.

187 — Carlos Aires, Amadeu Costa Lima & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas com sede na Avenida da Boavista,
1588, 4, salas 326, 328, 328-A, 4100-115 Porto, constituída pelos
sócios:

219 Delfim Monteiro Trancoso.
507 Carlos Hernâni Dias Aires.
1093 Amadeu João Pires da Costa Lima.
Não revisor oficial de contas Pedro Miguel de Magalhães Marques.

188 — Ana Gomes & Cristina Doutor, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua Moreira Cardoso, 1, 9.º C,
Venteira, 2720-338 Amadora, constituída pelos sócios:

946 Ana Cristina Louro Ribeiro Doutor Simões.
1038 Ana Cláudia Gonçalves Lourenço Gomes (b).

189 — KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S. A., com sede na Avenida Praia da Vitória, 71-A, 11, 1050-
183 Lisboa, constituída pelos sócios:

632 João Albino Cordeiro Augusto.
744 João Carlos de Almeida Fernandes.
862 Adelaide Maria Viegas Clare Neves.
965 João Paulo da Silva Pratas.
967 Inês Maria Bastos Viegas Clare Neves Girão de Almeida.
1011 Ana Cristina Soares Valente Dourado.
1012 Rui Miguel Nogueira Machado.
1013 Jean Éric Gaign.
1081 Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho.
Kpmg Kyriacou Certified Auditors AE (c).
Não revisor oficial de contas Clive Brooks.
Não revisor oficial de contas Sikander Abdul Sattar (b).

190 — Macedo, Caldas & Bento, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede na Rua Poeta do Bocage, 2, esc. 1G, Lumiar,
1750-000 Lisboa, constituída pelos sócios:

816 Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas.
817 João Carlos Monteiro de Macedo.
1167 Hernâni João Dias Bento.

191 — Vítor Almeida & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, L.da, com sede na Rua Padre Américo, 18-F, esc. 6,
1600-594 Lisboa, constituída pelos sócios:

691 Vítor Manuel Batista de Almeida.
714 António José Pires Brito da Cruz.
756 António Francisco Xavier de Sousa e Menezes (b).

192 — Esteves & Pinho, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, L.da, com sede na Zona Industrial da Maia I, sector VIII, lote 40,
Gemunde, 4470 Maia, constituída pelos sócios:

944 Luís Manuel Moura Esteves.
989 Rui Manuel Correia de Pinho (b).

193 — BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, L.da, Avenida da Republica, 50, 10.º, 1069-211 Lisboa, cons-
tituída pelos sócios:

923 Rui Carlos Lourenço Helena.
956 João Paulo Torres Cunha Ferreira.
995 Sandra Maria Simões Filipe.
29 Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas.
BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschfts-

prufungsgesellschaft (c).
Não revisor oficial de contas Paulo Renato Ferreira Alves (b).

a) Revisores oficiais de contas na situação de suspensão vo-
luntária;

b) Sociedade de Revisores Oficiais de Contas com a inscrição
provisória;

c) Sociedade reconhecida para o exercício da profissão noutro
Estado.

3 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Comissão de Inscrição,
José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues. 3000166873

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares da categoria de técnico superior de 1.ª
classe — economia ou gestão de empresas.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso de competên-
cia delegada, por meus despachos de 16 de Fevereiro de 2005, foram
nomeados definitivamente para lugares da categoria de técnico supe-
rior de 1.ª classe — economia ou gestão de empresas, do quadro de
pessoal do Município de Albufeira, os seguintes candidatos, aprova-
dos no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 286, de 7 de Dezembro de 2004, os quais
deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República:

José Leitão Sabugueiro.
Teresa Margarida Martins Ferreira Trocado.

16 de Fevereiro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara (Despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000279106

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
quatro lugares da categoria de operário altamente qua-
lificado principal — operador de estações elevatórias,
de tratamento ou depuradoras.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de 19 de Janeiro
de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de quatro lugares da
categoria de operário altamente qualificado principal — operador de
estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras, do quadro de
pessoal do Município de Albufeira, a que corresponde o vencimento
mensal ilíquido de 738,98 euros, índice 233, escalão 1 da referida
categoria, conforme Decreto-Lei n.º 149/2002, e Portaria n.º 42-A/
2005, de 17 de Janeiro.

2 — O concurso é válido apenas para as quatro vagas atrás referidas.
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3 — O conteúdo funcional dos lugares a prover será o constante
do anexo ao artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de Abril.

4 — O local de trabalho será a área do Município de Albufeira.
5 — São condições de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no n.º 2, do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Possuir os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro;

c) Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira, devi-
damente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Munici-
pal ou remetido pelo correio, registado com aviso de recepção expe-
dido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, naci-
onalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência), lugar a que concorre e Diário
da República em que se encontre publicado o presente aviso;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-

tegoria de que é titular, natureza do vínculo;
d) Tempo de serviço na actual categoria e classificação de

serviço não inferior a Bom.

7 — O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado de habilitações literárias e curriculum vitae de-
talhado;

c) Documentos comprovativos dos demais requisitos mencio-
nados na alínea a) do n.º 5 do presente aviso, salvo se os
candidatos declararem, nos mesmos, sob compromisso de
honra a respectiva situação relativamente aos requisitos
exigidos.

8 — Os candidatos que sejam funcionários do Município de Albu-
feira ficam dispensados da apresentação dos documentos que constem
nos respectivos processos individuais.

9 — A selecção dos candidatos será feita mediante avaliação
curricular, classificada na escala de 0 a 20 valores, tendo em conside-
ração a apreciação e ponderação, que consta em acta do júri, de 27 de
Janeiro de 2005, de acordo com a seguinte fórmula:

1HL + 2EP + 1FP + 1CS
AC = ———————————

5

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

10 — As actas do júri estarão disponíveis, para consulta, na Divi-
são de Recursos Humanos, sempre que solicitadas pelos interessados.

11 — As listas dos candidatos e da classificação final, serão afixa-
das no edifício dos Paços do Município.

12 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — director do Departamento de Obras e Serviços
Urbanos, engenheiro José Custódio Gracias Fernandes.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Águas Residuais e Pluviais, engenhei-
ro Arlindo José Águas Bigodinho, que substituirá o pre-
sidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro do Ambiente de 1.ª classe, Marcelo Octávio
dos Santos Oliveira da Velha.

Vogais suplentes:

Chefe de Divisão de Águas, engenheiro Paulo Jorge Bata-
lha Lopes de Azevedo.

Engenheira civil de 2.ª classe, Susana da Silva Valente
Chaparro.

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

17 de Fevereiro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara (Despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000279108

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de quatro lugares da categoria de fiscal municipal principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 22 de Fevereiro de 2005, proferido no uso de competência dele-
gada, foram nomeados definitivamente para lugares da categoria de
fiscal municipal principal, do quadro de pessoal do Município de
Albufeira, os candidatos Ana Maria da Palma Santos Mestre, Jorge
Manuel Palma Fernandes, Júlio de Freitas Lavrado e Paulo Renato
Santos Miguel aprovados no concurso em epígrafe, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 206, de 1 de Setem-
bro de 2004, os quais deverão aceitar a nomeação no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

22 de Fevereiro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara (Despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da
Câmara, José Carlos Martins Rolo. 1000279107

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho, datado de 22 de De-
zembro de 2004, se encontra aberto, nos termos do Decreto-Lei n.º
204/98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca, o concurso externo de ingresso para o provimento de seis luga-
res da carreira de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal
auxiliar.

1 — O local de trabalho — área do município.
2 — Ao concurso são aplicáveis as regras dos Decretos-Leis

n.os 353-A/89, de 16 de Outubro; 427/89, de 7 de Dezembro; 204/
98, de 11 de Julho; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30
de Dezembro, e 238/99, de 25 de Junho.

3 — Conteúdo funcional — o constante no Despacho do SEALOT
n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de
Abril de 1989.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas
indicadas e para as que se verificarem no prazo de um ano.

5 — A remuneração e outras condições — a remuneração mensal
é a correspondente ao escalão 1, índice 128, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhe
aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho
as normas genericamente vigentes para os funcionários e agentes da
administração local.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — a este concurso
podem concorrer todos os candidatos que reúnam os seguintes requi-
sitos:

6.1 — Gerais — os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 204/98, de 11 de, Julho.

6.2 — Especiais — escolaridade obrigatória, de harmonia com a
respectiva idade.

7 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas, obrigatoriamente, através de requerimento-tipo, dispo-
nível na Secção de Expediente e Arquivo Geral ou Secção de Recursos
Humanos, no Edifício dos Paços de Concelho, em conformidade com
os n.os 3 e 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
sendo aquele facultado aos candidatos que residam noutras localidades
desde que o solicitem em tempo útil e o pedido seja dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Alenquer, Praça Luís de Camões,
2580-318 Alenquer, dentro do prazo estabelecido, entregue pessoal-
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mente, na Divisão de Gestão Administrativa desta Câmara, ou reme-
tido por correio com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado para entrega das candidaturas:

7.1 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão, ainda,
ser acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte fiscal — frente e verso.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

9 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 — Em cumprimento do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei

n.º 29/2001, os candidatos com grau de deficiência igual ou superior
a 60% deverão declarar, sob compromisso de honra, no requerimento
de admissão, qual o tipo de deficiência, grau de incapacidade e capa-
cidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresentação
imediata do documento comprovativo.

11 — É garantida a reserva de um lugar para candidatos com deficiência.
12 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será efec-

tuada através da prestação de prova de conhecimentos oral (PCO),
conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

A prova de conhecimentos oral, com a duração máxima de uma hora,
será classificada de 0 a 20 valores e versará sobre as seguintes matérias:

Noções gerais de direito e organização política e administrati-
va — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as respectivas
alterações;

Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as respectivas

alterações;
Normas e procedimentos de higiene e segurança no trabalho.

13 — A data, hora e local das provas de selecção serão comunicados
aos candidatos admitidos através de carta registada com aviso de recepção.

14 — Classificação final — para elaboração da lista classificativa
final será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final dos
concorrentes resultará da aplicação da fórmula abaixo indicada, con-
siderando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,50 valores:

CF = PCO

sendo:

CF = classificação final;
PCO = prova de conhecimentos oral.

15 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos sempre que solicitadas.

16 — Constituição do júri — o júri do concurso tem a seguir com-
posição:

Presidente — Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso, vereador.
Vogais efectivos — Joaquim António Rodrigues Pereira, direc-

tor do Departamento de Fomento e Serviços Urbanos, e José
Carlos Costa Nunes, chefe dos Serviços de Limpeza.

Vogais suplentes — Luís Fernando Martins Rema, vereador, e
Maria João Pereira Almeida Fava, técnica superior de gestão
de Administração Pública e autárquica de 2.ª classe.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal suplente.

17 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for superior a 100. Se for inferior a 100, serão
as referidas listas afixadas no átrio dos Paços de Concelho desta câ-
mara e notificados os candidatos através de ofícios registados.

18 — Realização dos métodos de selecção — a data, hora e local
de realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos avisados através de ofício.

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

17 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro Jo-
aquim Gomes Pedro. 1000279067

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 24/2005 — R. H.

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do sig-
natário, datado de 15 de Fevereiro de 2005, proferido nos termos da
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com a alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
e na sequência do concurso interno de acesso limitado para provi-
mento de um lugar técnico profissional de 1.ª classe/assistente de
gestão, aberto através do aviso afixado no Edifício dos Paços do
Concelho de Arruda dos Vinhos, em 23 de Dezembro de 2004, foi
nomeada como técnica profissional de 1.ª classe da carreira de assis-
tente de gestão, a concorrente classificada Patrícia Alexandra Granja
Filipe Mendes Inácio Caeiro.

A nomeada deverá proceder à aceitação do referido lugar, no pra-
zo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço. 1000279122

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da presi-
dência de 16 de Fevereiro de 2005, foi concedida, ao abrigo do artigo
76.º, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, licença sem venci-
mento, por um ano, ao assistente administrativo, Sérgio Manuel Bar-
bosa Monteiro, com início no dia 1 de Maio de 2005.

18 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 3000166887

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 16
de Fevereiro de 2005 vai proceder-se à abertura do período de discus-
são pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização
que incide sobre o prédio sito no L. de Crasto, freguesia Ucha, con-
celho de Barcelos, a que se refere o processo n.º 23 104, em que é
requerente Fernando da Silva Pinto, contribuinte n.º 124462286,
durante o período de 15 dias, com início no dia seguinte à publicação
deste aviso.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na se-
cretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.

21 de Fevereiro de 2005. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho. 1000279100

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 16/DADT

A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 2, 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 alteração ao alvará
de loteamento, que consiste em alterar o lote 2, sito no lugar de Gaião,
Igreja ou Bouça, freguesia de Nogueiró, Braga, em que é requerente
Nuno Gonçalo de Lemos Teixeira Duarte.

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 esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
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banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão terri-
torialmente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis e;

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos Departamentos Técnicos Municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000166888

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso

Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 9/87,
sito em Vale de Álvaro, Bragança

Para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e em conformidade com
a deliberação tomada em R.C. de 11 de Agosto de 2004, decorrerá
um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias úteis, contados
a partir da data da sua publicação, durante o qual poderão os interes-
sados apresentar quaisquer reclamações, sugestões ou informações,
sobre quaisquer questões, que possam ser consideradas no âmbito do
pedido de alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 9/87 —
loteamento sito em Vale de Álvaro — lote n.º 5.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel, para consulta, na Divisão de Urbanismo das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados por particulares deve-
rão ser entregues no N. A. A. da Divisão de Urbanismo.

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 1000279110

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso

Engenheiro Joaquim Barroso de Almeida Barreto, presidente da
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto:

Torna público que a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto,
deliberou na sua reunião de 24 de Fevereiro do ano de 2005, proceder
à colocação em discussão pública do Plano Director Municipal do con-
celho de Cabeceiras de Basto.

Assim, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, e de
harmonia com a deliberação atrás referida, informa-se todos os inte-
ressados de que decorridos que sejam 15 dias contados da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República e durante o perí-
odo de 60 dias úteis, podem apresentar as suas reclamações, observa-
ções ou sugestões, no âmbito da elaboração do Plano Director Muni-
cipal do concelho de Cabeceiras de Basto, as quais devem ser formu-
ladas por escrito e dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto.

A consulta do Plano Director Municipal do concelho de Cabecei-
ras de Basto pode ser efectuada na Divisão de Estudos e Planeamento
Urbanístico e na Divisão Administrativa de Obras da Câmara Munici-
pal de Cabeceiras de Basto, durante o horário de expediente (9 horas
às 12 horas e 30 minutos; 14 horas e 17 horas e 30 minutos).

E para constar se publica o presente edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000279116

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 7/05

Concursos internos de acesso geral M/F

Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador em regime de permanên-
cia, responsável pela gestão e direcção de pessoal da Câmara Mu-
nicipal da Covilhã:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da câmara em 9 de Julho de 2002, ao abrigo dos artigos 68.º e 69.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos do artigo 27.º e 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que por meu despacho
de 10 de Fevereiro de 2004, se encontram abertos, pelo prazo de 10
dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, 3.ª série, concursos internos de acesso geral, para o qua-
dro de pessoal do Município da Covilhã, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 146, Apêndice n.º 79, de 25 de Junho de 1999,
para provimento dos seguintes lugares:

A — Um lugar de técnico profissional principal — desenhador;
B — Um lugar de técnico profissional de 1.ª classe — desenhador.

1 — Natureza dos concursos — os concursos são internos de aces-
so geral, sendo válidos para as vagas postas a concurso, caducando
com o respectivo preenchimento.

2 — Conteúdo funcional — o constante na Portaria n.º 351/87, de
29 de Abril.

3 — Local, condições de trabalho e vencimento:
3.1 — O local de trabalho situa-se na área do concelho da Covilhã.
3.2 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente dos funcionários da administração local.
3.3 — O vencimento será o correspondente ao índice mais apro-

ximado que couber na estrutura remuneratória da categoria para a qual
se faz a promoção, não podendo resultar um impulso salarial inferior
a 10 pontos, conforme determina o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º
353-A/89, de 16 de Outubro.

4 — Requisitos legais de admissão
4.1 — Requisitos gerais — poderão candidatar-se todos os indiví-

duos que satisfaçam os requisitos constantes do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

4.2 — Requisitos especiais — são os previstos na alínea c) do
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11
de Junho.

5 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas 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 Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas alte-
rações, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. (Código do Procedi-
mento Administrativo.)

6 — Formalização das candidaturas:
6.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas no prazo fixado

mediante requerimento, dirigido ao presidente da câmara, solicitando
a admissão ao concurso, e entregue pessoalmente na Secção de Pes-
soal ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
para o seguinte endereço: Praça do Município, 6200-151 Covilhã,
devendo no requerimento constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, es-
tado civil, filiação, naturalidade, data de nascimento, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, número fiscal de contribuinte, profissão,
residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os

requisitos gerais de admissão, nos termos do n.º 2 do artigo
29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Identificação de quaisquer circunstâncias ou elementos que
o candidato considere relevante e que possa influenciar na
sua apreciação ou constituir motivo de preferência legal.
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6.2 — A falta de declaração referida na alínea d) do número ante-
rior determina a exclusão do referido concurso.

6.3 — Juntamente com o requerimento deverão os candidatos
apresentar, sob pena de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, o seguinte:

a) Documento autêntico ou fotocópia do certificado das habi-
litações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato perten-
ce, devidamente autenticada e actualizada, da qual conste a
natureza do vínculo e antiguidade na função pública, carrei-
ra e categoria;

d) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assina-
do, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Documentos autênticos ou fotocópias comprovativas das
acções de formação profissional, com a respectiva duração.

6.4 — Aos funcionários da Câmara Municipal da Covilhã é dispen-
sada a apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
expressos nas alíneas a), b), c) e e) do n.º 6.3, desde que constem do
respectivo processo individual.

7 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre as situações que os candidatos mencionaram nos
respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos
comprovativos das declarações.

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

9 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a aplicar se-
rão avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selecção
(EPS).

9.1 — A prova de avaliação curricular, classificada de 0 a 20 va-
lores, visará avaliar as aptidões profissionais dos candidatos para o
exercício do lugar, com base na avaliação do respectivo curriculum
vitae e onde serão ponderados os seguintes factores: habilitações lite-
rárias, experiência profissional, formação profissional e classificação
de serviço.

9.2 — A entrevista profissional de selecção será classificada
de 0 a 20 valores, onde será utilizado para além dos valores inteiros,
um limite máximo de dois dígitos decimais sem arredondamento, de
duração máxima de 15 minutos e visa avaliar, numa relação interpessoal
de forma objectiva e sistemática as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos. Dada a sua natureza reveste o carácter de acto públi-
co, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e serão ponderados os seguintes factores:

Motivação profissional;
Conhecimento das funções;
Sentido de responsabilidade;
Capacidade de relacionamento.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da seguinte
forma:

Muito bom — 17 a 20 valores;
Bom — 14 a 16 valores;
Satisfaz — 10 a 13 valores;
Não satisfaz — menos de 9,5 valores.

10 — No sistema de classificação é aplicado o disposto nos artigos
26.º e 36.ºdo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.1 — A classificação final (CF) expressa na escala de 0 a 20
valores, onde será utilizado para além dos valores inteiros, um máxi-
mo de dois dígitos decimais sem arredondamento, e resultará da mé-
dia aritmética simples da classificação decorrente dos métodos de
selecção, considerando-se não aprovados os candidatos que na classi-
ficação final obtenham classificação inferior a 9,50 valores.

10.2 — Sistema de avaliação dos candidatos — a classificação fi-
nal dos candidatos será obtida mediante a aplicação as seguinte fór-
mula:

AC + EPS
CF = —————

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação

final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta
de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

12 — O local, data e hora da realização dos métodos de selecção
serão comunicados dentro dos prazos legais, por ofício registado a
todos os candidatos.

13 — Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos can-
didatos será definida de acordo com a utilização sucessiva dos critéri-
os de preferência previstos no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, prevalecendo o regime estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, para o caso de candidato
com deficiência.

14 — Em tudo o que não estiver concretamente previsto no pre-
sente aviso aplicar-se-á a lei geral regulamentadora da matéria.

15 — No âmbito do presente concurso, dá-se cumprimento ao
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, no que
respeita ao sistema de quotas de emprego para pessoas deficientes.

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

17 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo primeiro vogal efectivo.

18 — Júri do concurso A:

Presidente — Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador em per-
manência.

Vogais efectivos:

Engenheiro Jorge Manuel Galhardo de Matos Vieira, di-
rector do Gepe.

Engenheiro Victor Manuel Abrantes Marques, director de
departamento.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Domingos Martins Coxo, técnico supe-
rior principal.

João Rafael Batista, chefe de secção.

19 — Júri do concurso B:

Presidente — Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador em per-
manência.

Vogais efectivos:

Engenheiro Victor Manuel Abrantes Marques, director de
departamento.

Engenheiro Pedro Miguel Costa Nascimento, chefe de di-
visão.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Domingos Martins Coxo, técnico superi-
or principal

João Rafael Batista, chefe de secção.

1 de Março de 2005. — Por delegação do Presidente, o Vereador
Responsável pela Gestão de Pessoal, Luís Barreiros (vereador em
permanência). 3000166827

Aviso n.º 8/05

Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador responsável pela gestão e
direcção de pessoal:

Torna público que em cumprimento do despacho 11 de Fevereiro
de 2005, e na sequência do concurso interno de acesso limitado aber-
to pela ordem de serviço n.º 13/04, de 14 de Dezembro de 2004, foi
nomeado para o lugar de técnico superior de 1.ª classe — sociologia
o seguinte candidato classificado em primeiro lugar — José Armando
dos Reis, 17 valores.

A nomeação obedece ao estipulado no 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, devendo o nomeado aceitar o lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série.

Isento de visto do tribunal de contas nos ternos da conjugação do
n.º 1 do artigo 46.º e do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.

1 de Março de 2005. — Por delegação do presidente, o Vereador
responsável pela gestão de pessoal, Luís Barreiros. 3000166826
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Aviso n.º 9/05

Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador responsável pela gestão e
direcção de pessoal:

Torna público que em cumprimento do despacho de 14 de Feverei-
ro de 2005, e na sequência do concurso aberto por ordem de serviço
n.º 14/04, afixada nos Paços do concelho em 14 de Dezembro de
2004, foi nomeado para o lugar de encarregado de mercados, do gru-
po de pessoal auxiliar o candidato — João de Almeida Melfe, 15
valores.

O nomeado deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias, a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

A aceitação do lugar por parte do nomeado determina automatica-
mente a exoneração do lugar que ocupava anteriormente.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos conjugados do
n.º 1 do artigo 46.º e do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.

1 de Março de 2005. — Por delegação do presidente, o Vereador
responsável pela gestão de pessoal, Luís Barreiros. 3000166824

Aviso n.º 10/05

Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador responsável pela gestão e
direcção de pessoal:

Torna público que em cumprimento do despacho de 14 de Feverei-
ro de 2005, e na sequência do concurso aberto pelo aviso n.º 57/04,
publicado em Diário da República em 24 de Novembro de 2004, foi
nomeado para o lugar de fiscal municipal especialista — grupo de
pessoal técnico profissional, o candidato — António José Pereira
Carrola Neves, 16 valores.

O nomeado deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias, a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

A aceitação do lugar por parte do nomeado determina automatica-
mente a exoneração do lugar que ocupava anteriormente.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos conjugados do
n.º 1 do artigo 46.º e do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.

1 de Março de 2005. — Por delegação do presidente, o Vereador
responsável pela gestão de pessoal, Luís Barreiros. 3000166823

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 155/2005

Torna-se público que, em sequência do meu despacho datado de 10
de Fevereiro de 2005, proferido no uso das competências que me foram
conferidas por despacho de 13 de Junho de 2003, publicado através
de Edital n.º 171/2003, se nomeou em regime de comissão de serviço
extraordinária, com vista à reclassificação profissional, nos termos
do artigo 6.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9
de Setembro, o funcionário Luís Manuel Pereira Ramos, cantoneiro
de vias municipais, para um lugar da categoria de calceteiro, perten-
cente ao grupo de pessoal operário.

O ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

14 de Fevereiro de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000279061

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 24 de Maio de 2004, com competência nos termos da alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
foi concedida a exoneração ao cantoneiro das vias municipais António
José Rodrigues Cotrim, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º
427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com efeitos a partir de 1 de
Junho de 2004.

10 de Agosto de 2004. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira. 3000164851

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 79/2005

Concurso externo de ingresso para admissão
de dois estagiários da carreira de técnico superior (jurista)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de hoje, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar do dia imediato ao da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública, o concurso externo de ingresso para admissão de dois esta-
giários da carreira de técnico superior (jurista), nas seguintes condições:

1 — Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/
89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 265/88, de 28 de
Julho e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

2 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
têm preferência, em caso de igualdade, os candidatos com deficiência,
os quais prevalecem sobre qualquer outra preferência legal.

3 — Os concursos são válidos para as vagas indicadas e para as que
vierem a verificar-se no prazo de um ano a contar da data da publi-
cação das listas de classificação final.

4 — Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que reúnam,
até ao término do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
os seguintes requisitos:

4.1 — Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

4.2 — Requisitos especiais — licenciatura adequada, sendo condi-
ção preferencial a licenciatura em Direito.

5 — Local de trabalho — Divisão de Assessoria Jurídica e
Contencioso.

6 — O vencimento corresponde ao índice 321, 1018,08 euros.
7 — Conteúdo funcional — realiza estudos e outros trabalhos de

natureza jurídica conducentes à definição e concretização das políti-
cas do município; elabora pareceres e informações sobre a interpreta-
ção e aplicação da legislação bem como normas e regulamentos in-
ternos; recolhe, trata e difunde legislação, jurisprudência, doutrina e
outra informação necessária ao serviço em que está integrado; pode
ser incumbido de coordenar e superintender na actividade de outros
profissionais e, bem assim, de acompanhar processos judiciais.

8 — Do estágio:
8.1 — O estágio tem carácter probatório, com duração não infe-

rior a um ano e deverá em princípio, integrar a frequência de cursos
de formação directamente relacionados com a actividade a exercer.

8.2 — O provimento como estagiário será feito em regime de
contrato administrativo de provimento no caso de indivíduos não
vinculados à função pública e em regime de comissão extraordinária,
nos restantes casos.

8.3 — O provimento na categoria de técnico superior de 2.ª classe
será feito em resultado do estágio, caso o estagiário venha a ser apro-
vado com classificação não inferior a Bom (14 valores) e terá em
atenção o relatório de estágio, que deverá ser apresentado pelos esta-
giários no prazo de 15 dias, a classificação de serviço obtida durante
o período de estágio e a formação profissional realizada no referido
período.

9 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Membros efectivos — vice-presidente, Dr.ª Maria Joaquina
Baptista Quintans de Matos, que presidirá, chefe de Divisão
de Recursos Humanos, técnica superior assessora principal
(psicologia), Dr.ª Maria Eva Agostinho de Sousa, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e direc-
tora de Departamento de Administração Geral, técnica su-
perior de 1.ª classe (jurista), Dr.ª Célia de Fátima da Assun-
ção Correia.

Membros suplentes — vereadora, engenheira técnica, Maria Paula
Dias da Silva Couto, e chefe de Divisão de Assessoria Jurídica
e Contencioso, técnica superior de 1.ª classe (jurista),
Dr.ª Maria da Conceição Pacheco Centeno Santa Clara Gomes.
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10 — Métodos de selecção:
10.1 — Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, cons-

tituindo fase eliminatória para classificações inferiores a 9,5 valores,
com a duração de duas horas e entrevista profissional de selecção:

Programa da prova de conhecimentos gerais e específicos:

Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime Jurídico da Tutela Administrativa — Lei n.º 27/
96, de 1 de Agosto;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro);

Regime de criação, quadro de atribuições e competências,
das comunidades intermunicipais de direito público e
funcionamento dos seus órgãos — Lei n.º 11/2003, de
13 de Maio;

Regime de criação, quadro de atribuições e competências,
das áreas metropolitanas e criação dos seus órgãos —
Lei n.º 10/2003, de 13 de Maio;

Acesso aos documentos da administração — Lei n.º 65/
93, de 26 de Agosto, alterada pela Lei n.º 8/95, de 29
de Março, e Lei n.º 94/99, de 16 de Julho;

Medidas de Modernização Administrativa — Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 29/2000, de 13 de Março;

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação — Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, Lei n.º 15/2002, de
22 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 65/2003, de 3 de Abril;

Instrumentos de Gestão Territorial — Decreto-Lei n.º 380/
99, de 22 de Setembro, alterado de Decreto-Lei n.º 310/2003,
de 10 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 53/2000, de 4 de Julho;

Regime Jurídico da instalação e do funcionamento dos es-
tabelecimentos de restauração e de bebidas — Decreto-
-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 139/99, de 24 de Abril, Decreto-Lei n.º 222/
2000, de 9 de Setembro, Decreto-Lei n.º 9/2002, de 24
de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março;

Regime jurídico da instalação e do funcionamento dos em-
preendimentos turísticos destinados à actividade do alo-
jamento turístico — Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de
Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 305/99, de 6 de
Agosto, e Decreto-Lei n.º 55/02, de 11 de Março;

Instalação de estabelecimentos de produtos alimentares, não
alimentares e serviços que podem envolver riscos de saúde
e segurança — Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, alte-
rada pelo Decreto-Lei n.º 9/02, de 24 de Janeiro;

Licenciamento e Fiscalização pelas Câmaras Municipais de
actividades anteriormente cometidas aos Governadores
Civis — Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 156/04, de 30 de Junho;

Regulamento Geral do Ruído — Decreto-Lei n.º 292/2000,
de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 259/
2002, de 23 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 76/2002,
de 26 de Março;

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas —
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, Decreto-
Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e Lei n.º 13/02, de 19
de Fevereiro;

Decreto-Lei n.º 197/99, de 4 de Janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 245/03, de 7 de Outubro, e Lei n.º 1/05,
de 4 de Janeiro — estabelece e regime da realização de
despesas públicas com locação e aquisição de bens e ser-
viços, bem como da contratação pública relativa à loca-
ção e aquisição de bens móveis e de serviços;

Código das Expropriações — Lei n.º 168/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 13/02, de 19 de Feve-
reiro;

Regime jurídico do ilícito e processo de mera ordenação
social — Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setem-
bro, Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro e Decreto-Lei
n.º 323/2001, de 17 de Dezembro;

Código do Trabalho — Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto;
Constituição, modificação e extinção da relação jurídica de em-

prego — Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado
pela Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, Lei n.º 102/96, de 31 de Julho, Decreto-

-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho, Lei n.º 19/92, de 13 de
Agosto, e Portaria n.º 407/91, de 17 de Outubro;

Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de
Novembro, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro)

10.2 — A entrevista profissional de selecção será graduada de 0 a 20
valores e visa avaliar numa relação interpessoal e forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos necessárias ao
exercício das funções em que os factores de apreciação serão os seguintes:

1) Qualidade da experiência profissional;
2) Capacidade de expressão e comunicação;
3) Preocupação pela valorização e actualização profissionais;
4) Espírito critico;
5) Motivação para a função.

Os factores atrás referidos serão pontuados da seguinte forma:

1) Muito elevada — 17 a 20 valores;
Elevada — 14 a 16 valores;
Média — 10 a 13 valores;
Inferior à média — menos de 9,5 valores;

2) Muito elevado — 17 a 20 valores;
Elevado — 14 a 16 valores;
Médio — 10 a 13 valores;
Inferior à média — menos de 9, 5 valores;

3) Muito elevada — 17 a 20 valores;
Elevada — 14 a 16 valores;
Média — 10 a 13 valores;
Inferior à média — menos de 9, 5 valores;

4) Muito elevado — 17 a 20 valores;
Elevado — 14 a 16 valores;
Médio — 10 a 13 valores;
Inferior à média — menos de 9, 5 valores;

5) Muito elevado — 17 a 20 valores;
Elevado — 14 a 16 valores;
Médio — 10 a 13 valores;
Inferior à média — menos de 9, 5 valores.

11 — O ordenamento final dos candidatos pela aplicação dos refe-
ridos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valores
e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em
todos os métodos de selecção, de acordo com a seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = —————

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Em caso de igualdade de classificação, têm preferência os candida-
tos com deficiência, os quais prevalecem sobre qualquer outra prefe-
rência legal. Nos restantes casos, sempre que subsistir igualdade após
a aplicação dos critérios previstos no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-
Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, o júri estabeleceu os seguintes critéri-
os de preferência, pela ordem indicada:

Candidatos que se encontrem ao serviço da entidade promotora
do concurso, independentemente do vínculo;

Candidatos com maiores habilitações literárias;
Candidatos mais novos em idade.

12 — Considerando que a avaliação e classificação final dos esta-
giários terão em atenção o relatório de estágio, a classificação de serviço
obtida durante o período de estágio e a formação profissional realizada
no período de estágio, sendo traduzidas numa escala de 0 a 20 valores, a
classificação final será a resultante da aplicação da seguinte fórmula:

6RE + 3CS + 1FP
CF = ————————

10

em que:

CF = classificação final;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço;
FP = formação profissional.
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13 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

14 — Em caso de igualdade de classificação aplicar-se-ão os crité-
rios previstos no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

15 — Formalização das candidaturas:
15.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento em folha normalizada tamanho A4, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Lagos, podendo ser entregues pessoalmente na
Secção de Recrutamento, Selecção e Remunerações, dentro das horas
normais de expediente, ou remetidas pelo correio, com aviso de re-
cepção, para a Câmara Municipal de Lagos, Rua do Baluarte, lote 29,
Cave B, Urbanização Ameijeira de Baixo, 2.ª fase, Sítio da Gafaria,
8600-561 Lagos, expedidas até ao termo do prazo fixado, do qual
devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e
validade do bilhete de identidade, bem como a entidade que
o emitiu), número fiscal de contribuinte, situação militar,
quando for caso disso, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação de mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, os quais, todavia, só serão tidos em
conta pelo júri se devidamente comprovados.

15.2 — No caso de candidatos com deficiência, para efeitos de
admissão a concurso, devem declarar, no requerimento de admissão,
sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo
de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo. Os candidatos, portadores de deficiência, devem ainda
mencionar no requerimento de admissão todos os elementos necessá-
rios à adequação, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de comu-
nicação/expressão, do processo de selecção à respectiva deficiência.

16 — Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte.

17 — É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d), e)
e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, deven-
do os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos mencionados nas
referidas alíneas.

18 — O disposto no número antecedente não impede que o júri
exija aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

19 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos requeri-
mentos serão punidas nos termos da lei.

20 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de classi-
ficação final serão afixadas, para consulta, no átrio das instalações
provisórias da Câmara Municipal de Lagos, Edifício da Trindade, Es-
trada da Ponta da Piedade, ou publicadas no Diário da República, 3.ª
série, de conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade 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.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279092

Aviso n.º 80/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
datado de 31 de Janeiro de 2005, foi celebrado, ao abrigo da alínea a)
do n.º 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
nos termos do n.º 3 da alínea a) do artigo 81.º do mesmo diploma,

um contrato de prestação de serviços, em regime de avença, com o
antropólogo, Pedro Miguel Brás Almeida, para proceder à interven-
ção arqueológica no Largo de Santa Maria da Graça e na ligação desta
com a Rua Miguel Bombarda, no âmbito do Projecto Polis, Renova-
ção Urbana da Cidade — Núcleo Primitivo, com início no dia 3 de
Fevereiro de 2005, pelo período de dois meses.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279072

Aviso n.º 81/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
datado de 31 de Janeiro de 2005, foi celebrado, ao abrigo da alínea a)
do n.º 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e
nos termos do n.º 3 da alínea a) do artigo 81.º do mesmo diploma,
um contrato de prestação de serviços, em regime de avença, com a
antropóloga, Catarina Duarte Louro da Costa, para proceder à inter-
venção arqueológica no Largo de Santa Maria da Graça e na ligação
desta com a Rua Miguel Bombarda, no âmbito do Projecto Polis,
Renovação Urbana da Cidade — Núcleo Primitivo, com início no dia
3 de Fevereiro de 2005, pelo período de dois meses.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279098

Aviso n.º 82/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
datado de 31 de Janeiro de 2005, foi celebrado, ao abrigo da alínea a)
do n.º 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
nos termos do n.º 3, alínea a) do artigo 81.º do mesmo diploma, um
contrato de prestação de serviços, em regime de avença, com a an-
tropóloga, Sónia Andreia Machado Dimas Marques dos Santos, para
proceder à intervenção arqueológica no Largo de Santa Maria da Graça
e na ligação desta com a Rua Miguel Bombarda, no âmbito do Projec-
to Polis, Renovação Urbana da Cidade — Núcleo Primitivo, com
início no dia 3 de Fevereiro de 2005, pelo período de dois meses.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279088

Aviso n.º 83/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
datado de 31 de Janeiro de 2005, foi celebrado, ao abrigo da alínea a)
do n.º 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
nos termos do n.º 3, alínea a) do artigo 81.º do mesmo diploma, um
contrato de prestação de serviços, em regime de avença, com a an-
tropóloga, Sónia Cristina Rosado Ferro, para proceder à intervenção
arqueológica no Largo de Santa Maria da Graça e na ligação desta
com a Rua Miguel Bombarda, no âmbito do Projecto Polis, Renova-
ção Urbana da Cidade — Núcleo Primitivo, com início no dia 3 de
Fevereiro de 2005, pelo período de dois meses.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279074

Aviso n.º 84/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente, datado de 17 de Novembro de 2004, foi celebrado, ao abrigo
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com re-
missão para o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, um contrato de
prestação de serviços, em regime de avença, com a arqueóloga, Mar-
ta Diaz-Guardamino Uribe, para proceder à intervenção arqueológica
no Largo de Santa Maria da Graça e na ligação desta com a Rua Miguel
Bombarda, no âmbito do Projecto Polis, Renovação Urbana da Cida-
de — Núcleo Primitivo, com início no dia 18 de Novembro de 2004,
por cinco meses.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279069

Aviso n.º 85/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da vice-
presidente, na ausência do presidente da câmara datado de 3 de De-
zembro de 2004, foi celebrado, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do
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artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no uso da
competência que me confere a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do
mesmo diploma, um contrato de prestação de serviços, em regime de
avença, com o técnico de informática, João Miguel da Conceição
Vieira, para a prestação de serviços na área de assistência técnica de
informática, com início de funções em 6 de Dezembro de 2004, por
12 meses, tacitamente renovável por igual período.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279097

Aviso n.º 87/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
datado de 16 de Novembro de 2004, foi celebrado, ao abrigo da alí-
nea a) do n.º 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e nos termos do n.º 3, da alínea a) do artigo 81.º do mesmo
diploma, um contrato de prestação de serviços, em regime de tarefa,
com a licenciada em artes plásticas — pintura, Mariana Carmo Cane-
las, para proceder ao levantamento planimétrico e extratigráfico das
escavações no Largo de Santa, com início no dia 19 de Novembro de
2004, efectuando trabalhos durante 10 dias por mês, pelo período de
três meses (num total de 30 dias).

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279076

Aviso n.º 88/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da vice-
-presidente, na ausência do presidente da câmara, datado de 3 de De-
zembro de 2004, foi celebrado, ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no uso da
competência que me confere a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do
mesmo diploma, um contrato de prestação de serviços, em regime de
avença, com João Carlos da Silva Correia, para o apoio técnico (as-
sessoria) ao levantamento do sistema da rede de águas e esgotos, pelo
período de seis meses, com início de funções no dia 7 de Dezembro
de 2004.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279090

Aviso n.º 89/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da vice-
presidente, na ausência do presidente da câmara, datado de 19 de Ja-
neiro de 2005, foi celebrado, ao abrigo do n.º 3, alínea a) do artigo
81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no uso da compe-
tência que me confere a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do mesmo
diploma, um contrato de prestação de serviços, com Maria Elena
Morán Hernández, para a realização de trabalhos de diagnóstico ou
de salvamento de emergência no acompanhamento especializado de
obras no Centro Histórico de Lagos, pelo período de um mês, com
início de funções no dia 21 de Janeiro de 2005.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279094

Aviso n.º 91/2005

Concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário da carreira de técnico superior (serviço social)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de hoje, foi celebrado contrato administrativo de provimento,
ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e
da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.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, com Carla Cristina Silvestre Ramos,
candidata classificada no concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário da carreira de técnico superior (serviço social), aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 123, de
26 de Maio de 2004, para realização do respectivo estágio, pelo pra-
zo de um ano, com início de funções no dia seguinte ao da publicação
do presente aviso no Diário da República.

21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000279095

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 13/2005-DRH

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
17 de Fevereiro de 2005 e por despachos da presidente da Câmara
Municipal proferidos na mesma data e na sequência da entrada em
vigor do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais,
Organograma e Quadro de Pessoal do Município de Leiria, foi decidi-
do manter as comissões de serviço, nos termos da alínea b) do n.º 1
do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicada à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, dos diri-
gentes a seguir mencionados e nos cargos indicados:

Engenheiro António Carlos Batista da Costa — director do De-
partamento de Operações Urbanísticas;

Arquitecto António Veiga Moreira de Figueiredo — director do
Departamento de Planeamento e Urbanismo;

Engenheiro Carlos Alberto Dias Marques — director do
Departamento de Obras Municipais;

Dr. Sérgio Carvalho Jorge da Silva — director do Departamento
Administrativo e Financeiro;

Engenheiro Álvaro da Conceição Duarte — chefe da Divisão
de Parques e Espaços Verdes;

Engenheiro Francisco Eduardo de Oliveira Morais — chefe da
Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte;

Engenheiro João Carlos Mendes Pinto — chefe da Divisão de
Obras Particulares — Zona 2;

Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas — chefe da Divisão de
Desporto e Juventude;

Engenheiro José Manuel Barrinhas Ferreira do Quintal — chefe
da Divisão de Obras Particulares — Zona 3;

Arquitecto José Manuel Raposo Pires — chefe da Divisão de
Loteamentos;

Dr.ª Maria Emília Costa Ferreira Francisco — chefe da Divisão
de Acção Educativa Municipal;

Dr.ª Maria de Fátima da Costa Bentes — chefe da Divisão de
Cultura e Gestão de Espaços Culturais;

Engenheira Maria Manuela Catarino Carvalhão Tavares — chefe
da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos;

Arquitecta Maria Vitória Baena Turmo Mendes — chefe da
Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana;

Arquitecto Paulo António Sousa Ramos — chefe de Divisão de
Obras Particulares — Zona 1;

Dr.ª Teresa de Jesus da Fonseca Clemente Monteiro — chefe
da Divisão Jurídica.

17 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Vítor
Manuel Domingues Lourenço. 1000279086

Aviso n.º 14/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 17 de Fevereiro de 2005 e na sequência da entrada em vigor do
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, Organograma
e Quadro de Pessoal do Município de Leiria, decidi manter as nome-
ações, em regime de substituição, abaixo mencionadas, nas condições
dos meus despachos de 28 de Maio de 2004 e de 7 de Janeiro de 2005,
respectivamente:

Dr.ª Maria Ana Carvalho de Castro Barradas Toledo Rolla —
chefe da Divisão de Recursos Humanos.

Dr.ª Paula Sofia Cardoso Coelho Santos Ferreira — chefe da
Divisão Administrativa.

17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 1000279087

Aviso n.º 15/2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
17 de Fevereiro de 2005 e na sequência da entrada em vigor do Re-
gulamento da Organização dos Serviços Municipais, Organograma
Quadro de Pessoal do Município de Leiria, decidi reclassificar nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, as chefes de repartição Maria Angélica Pereira Gomes,
Veríssima Maria Soares de Oliveira Gaspar Gonçalves Vitória Maria
Alves Antunes de Sousa, na carreira de técnica superior (generalista),
na categoria de 1.ª classe.

17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 1000279085
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal, datado de 10 de Fevereiro de 2005,
procedeu-se à reclassificação profissional, em comissão de serviço
extraordinária pelo período de seis meses ao abrigo do estipulado na
alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, que aplica à administração local o Decreto-Lei n.º 497/99
de 19 de Novembro, da seguinte funcionária:

Nome — Cláudia Isabel Martins dos Santos.
Categoria de origem — nadadora salvadora.
Escalão/índice — 1/128.
Categoria de reclassificação — assistente administrativo do grupo

de pessoal administrativo.
Escalão/índice — 1/199.

A funcionária reclassificada deverá aceitar o respectivo lugar no
prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Fevereiro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000279102

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 488/2004

Discussão pública

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Torna público, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo
artigo 68.º, n.º 1, alínea v) do Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro,
conjugado com o artigo 131.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com
a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
que na execução do que dispõe o n.º 2 do artigo 33.º, conjugado o n.º 3
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 à discussão pública da alteração da licença da operação de
loteamento titulada pelo Alvará n.º 688/97, passado em nome de Abílio
Mendes Ferreira e outros, respeitante ao terreno localizado na Rua Dr.
José Marinho, na freguesia de Custóias, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Matosinhos sob o n.º 01726/280199.

Mais torna público que a referida alteração foi requerida por Fran-
cisco Gonçalves Neiva, para o lote n.º 23, e consta do seguinte:

Redução do número de pisos de dois para um;
Redução da área de construção de 168 m2 para 84 m2, num total

de 84 m2.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao presi-
dente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de 15 dias
após publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

13 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Narci-
so Rodrigues de Miranda. 1000279113

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado contrato
de prestação de serviços em regime de avença para topógrafo com
José Carlos Ferreira Carvalho, pelo prazo de seis meses, a partir de 1
de Fevereiro de 2005.

18 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria de
Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira. 1000279073

Aviso

Concursos internos gerais de acesso

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho datado de 22 de Fevereiro de 2005, se encontram aber-
tos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publi-

cação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concursos
internos gerais de acesso para provimento dos lugares abaixo designa-
dos, pertencentes ao quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

1 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho com as adaptações
constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-
A/89, de 16 de Outubro, e Código do Procedimento Administrativo.

2 — Validade do concurso — o presente concurso é válido para as
vagas agora a concurso e cessa com o seu preenchimento.

3 — Local de trabalho — Município de Miranda do Corvo.
4 — Lugares a concurso:

A — um lugar de técnico-profissional principal de biblioteca e
documentação, pertencente ao grupo de pessoal técnico-pro-
fissional, para a Biblioteca Municipal Miguel Torga de Miranda
do Corvo;

B — dois lugares de operário principal — asfaltador, pertencente
ao grupo de pessoal operário qualificado, para a Divisão de
Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Miranda do Corvo;

C — dois lugares de operário principal — cantoneiro de
arruamentos, pertencente ao grupo de pessoal operário
qualificado, para a Divisão de Obras e Urbanismo da Câmara
Municipal de Miranda do Corvo;

D — um lugar de operário principal — pedreiro, pertencente
ao grupo de pessoal operário qualificado, para a Divisão de
Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

5 — Conteúdo funcional:

A — as funções a desempenhar encontram-se descritas no mapa
II anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho;

B — o constante do Despacho n.º 38/88, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989;

C — o constante do Despacho n.º 1/90 publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990;

D — o constante do despacho n.º 1/90 publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 23 de 27 de Janeiro de 1990.

6 — Remuneração e condições — o vencimento corresponderá
ao escalão a fixar de acordo com o artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; anexo II ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Aos titulares dos lugares a prover ser-lhe-ão aplicadas, no que
concerne a regalias sociais e condições de trabalho, as normas gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração local.

7 — Métodos de selecção:

A — o método de selecção consiste na avaliação curricular. O
ordenamento final dos candidatos será expresso na escala de
0 a 20 valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = AC

Os factores a considerar na avaliação curricular — habilitação
académica, experiência profissional e formação profissional.

B a D — o método de selecção consiste na realização de uma
prova prática de conhecimentos. O ordenamento final dos
candidatos será expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará
da aplicação da seguinte fórmula:

CF = PPC

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PPC = prova prática de conhecimentos.

A fórmula de classificação final, bem como os critérios de apre-
ciação e ponderação dos métodos de selecção constam de acta do júri
do respectivo concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos se
solicitada.

8 — Programa das provas:

B — recobrir e tapar buracos em pavimentos betuminosos;
refechar juntas com emulsão betuminosa em calçada; espa-
lhar e alisar massas betuminosas; espalhar pó de pedra sobre
revestimentos efectuados — manutenção e limpeza do equi-
pamento e reparação de pequenas avarias do mesmo;

C — em faixas de rodagem — reparação em pavimentos
betuminosos; em passeios — levantamento e reparação de
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betonilhas; pequenas reparações em pavimentos em vidraço;
regularização de fundações para posterior aplicação de
pavimentos; execução de argamassas de betão simples;

D — execução (real ou simulação em sala) de uma tarefa no
âmbito do conteúdo funcional, como por exemplo, construção
de pequeno muro em alvenaria, revestimento com reboco e
construção de boca de aqueduto.

9 — Requisitos gerais — para os candidatos aos concursos A, B, C, e D
os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — Requisitos especiais:

A — os constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho;

B a D — os constantes do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho.

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão
ser formalizadas através de requerimento dirigido à presidente da
Câmara Municipal de Miranda do Corvo, que poderá ser entregue na
Repartição Administrativa dentro das horas normais de expediente, ou
remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, até ao ter-
mo do prazo indicado, devendo nele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data
de nascimento, nacionalidade, estado civil, número, data e
serviço emissor do bilhete de identidade, número fiscal de
contribuinte e residência);

b) Identificação do concurso e lugar a que se candidata, bem
como do Diário da República em que se encontra publica-
do o presente aviso;

c) Habilitações literárias legalmente exigidas para o desempe-
nho do lugar;

d) Eventuais circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influenciarem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

11.1 — É inicialmente dispensada a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos exigidos para admissão a concurso des-
de que os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente aos requisitos gerais de candidatura
mencionados no ponto 9 do presente aviso.

11.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso) e nú-
mero fiscal de contribuinte;

b) Para o concurso A — curriculum vitae devidamente data-
do, assinado e documentado, nomeadamente com fotocó-
pia dos documentos comprovativos da frequência de acções
de formação;

c) Certificado de habilitações (original ou fotocópia autenti-
cada);

d) Declaração devidamente autenticada e actualizada, emitida pelo
organismo o qual o candidato pertença, onde conste inequivo-
camente a natureza do vínculo e categoria detida, o tempo de
serviço na categoria, na carreira, na função pública, a classifi-
cação de serviço dos últimos três anos, para o concurso A, e
dos últimos seis anos, para os concursos B, C e D.

11.3 — Aos candidatos funcionários da Câmara Municipal de Miranda
do Corvo é dispensada a apresentação dos documentos a que aludem
as alíneas a) e c) do número anterior, desde que os mesmos constem
do respectivo processo individual, bem como a apresentação da de-
claração a que alude a alínea d).

11.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

11.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 — Constituição do júri — os júris dos concursos terão a seguin-
te constituição:

A:

Presidente — Dr. Sérgio Luís Rodrigues Sêco, vereador em re-
gime de permanência.

Vogais efectivos:

Reinaldo Couceiro, vice-presidente da câmara, que substi-
tuirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Margarida Rosa Custódio Mota Coimbra, técnico su-
perior principal de biblioteca e documentação.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Fernanda Rodrigues Luís França, vereadora.
Dr. António Manuel Carvalho Rodrigues, técnico superior.

B a D:

Presidente — Dr. Sérgio Luís Rodrigues Sêco, vereador em re-
gime de permanência.

Vogais efectivos:

Reinaldo Couceiro, vice-presidente da câmara, que substi-
tuirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Carlos Monteiro dos Santos, engenheiro técnico civil es-
pecialista.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Fernanda Rodrigues Luís França, vereadora.
Fernando Daniel de Paiva Simões, fiscal de obras.

13 — Afixação das listas — as listas de candidatos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos do disposto nos artigos 34.º,
35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente una 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.

23 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria de
Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira. 1000279071

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da câmara datado de 9 de Fevereiro de 2005, foi renovada, ao
abrigo do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99 de 31 de Março, li-
cença sem vencimento por um ano requerida pelo assistente adminis-
trativo especialista desta Câmara Municipal, Carlos Manuel da Silva
Bandeira.

A renovação terá início no dia 1 de Março de 2005 e a duração de
um ano. Isento de visto do Tribunal de Contas.

11 de Fevereiro de 2005. — Por subdelegação de competências
(Despacho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000279079

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por Despacho n.º 08/
PCM/05, de 4 de Fevereiro, do presidente desta Câmara Municipal,
ao abrigo, conjuntamente, do artigo 68.º, n.º 2, alínea a) da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, e dos artigos 138.º, 140.º e 142.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, republicado integralmente em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, é revogado o seu Despacho n.º 55/
PCM/04, de 9 de Novembro, que determinou a abertura de concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar técnico
de museografia da carreira de pessoal auxiliar, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 299, de 23 de Dezembro de 2004.

14 de Fevereiro de 2005. — Por subdelegação de competências
(Despacho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000279083

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do ve-
reador desta Câmara Municipal, Miguel Francisco Amoedo Canudo,
datado de 2 de Fevereiro de 2005, foi celebrado nos termos do dis-
posto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, e da alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, contrato de tarefa com Ester Miriam
Carromeu Gomes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 50 — 11 de Março de 2005 5387

O contrato teve início no dia 10 de Fevereiro de 2005, e será válido
por cinco meses.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

15 de Fevereiro de 2005. — Por subdelegação de competências
(Despacho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000279082

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do ve-
reador Carlos Alberto Picanço dos Santos, datado de 7 de Janeiro de
2005, foi nomeado para o lugar de técnico de informática, grau 1,
nível 1 (estágio), Pedro Miguel dos Reis Gonçalves, candidato classi-
ficado em primeiro lugar no concurso externo de ingresso para pro-
vimento de um lugar de técnico de informática, grau 1, nível 1 (está-
gio), aberto por aviso inserido no Diário da República, 3.ª série, n.º
217, de 19 de Setembro de 2003.

A frequência do estágio é feita através de contrato administrativo
de provimento e por urgente conveniência de serviço teve início no
dia 14 de Fevereiro de 2005.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

15 de Fevereiro de 2005. — Por subdelegação de competências
(Despacho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000279081

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que no uso das competên-
cias que me foram delegadas pelo presidente da câmara em matéria de
pessoal, e por meu despacho datado de 1 de Fevereiro de 2005, aten-
dendo a que no âmbito da estrutura existente nos Serviços da Câmara
Municipal há uma ausência de funcionários em condições que permi-
tam promover a nomeação do referido lugar de chefia, especifica-
mente por não ser possível preencher os requisitos exigidos na alínea
b) do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e tornando-se contudo urgente, assegurar o exercício de
funções de chefia, utilizando assim a prerrogativa contida no n.º 2 do
citado artigo, e artigo 4.º, alínea b) e n.º 2 do Decreto-Lei n.º 149/
2002, de 21 de Maio, nomeio José Fernando da Silva Camões operá-
rio qualificado principal para o exercício de funções de chefia de
pessoal de operário qualificado do Departamento de Obras e Serviços
Urbanos com a remuneração correspondente ao índice 255.

A nomeação tem início no dia 1 de Fevereiro de 2005, por urgen-
te conveniência de serviço.

24 de Fevereiro de 2005. — O Vereador, Alfredo Mendonça.
1000279112

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO

Aviso n.º 20/2005

Concurso externo de ingresso.

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que,
por meu Despacho n.º 15/2005, de 4 de Fevereiro de 2005, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento do seguinte lugar vago do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal — grupo de pessoal operário semi-qualificado,
cantoneiro, um lugar.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga indicada
e caduca com o seu preenchimento.

3 — Funções a exercer — as correspondentes ao respectivo con-
teúdo funcional constantes, do Despacho 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 — Local e condições de trabalho e vencimento:
4.1 — O local de trabalho situa-se na área do Município de Mourão.
4.2 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-

mente vigentes e aplicáveis aos funcionários da administração pública.

4.3 — O vencimento mensal ilíquido é o correspondente ao índice
do escalão 1, da respectiva categoria, de acordo com o mapa anexo
ao Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio, que actualmente é de
434,51 euros (índice 137).

5 — Condições de candidatura:
5.1 — Reunir os requisitos gerais previstos no artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5.2 — Possuir os seguintes requisitos especiais:
5.2.1 — Escolaridade obrigatória e comprovada formação ou ex-

periência profissional, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

6 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar são —
prova prática de conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

7 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
de acordo com a fórmula a seguir indicada, sendo excluídos os candi-
datos que obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-
-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores a 9,5
valores:

PPC + EPS
CF = ——————

2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

7.1 — A prova prática de conhecimentos consistirá na execução
das seguintes tarefas e terá a duração de uma hora — limpar uma
valeta e compor as respectivas bermas.

7.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais dos candidatos.

7.3 — Os critérios de apreciação e ponderação das provas de co-
nhecimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam das actas de reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Mourão, e en-
tregues na Câmara Municipal de Mourão, sita na Praça da República,
20, 7240-233 Mourão, pessoalmente ou remetidas pelo correio re-
gistado, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado no ponto n.º 1 deste aviso.

8.2 — Do requerimento deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, esta-
do, profissão, data de nascimento, número e data do bilhe-
te de identidade e serviço que o emitiu, número de contri-
buinte, morada, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com a indicação do mesmo

mediante indicação do número e data do Diário da Repú-
blica onde se encontra publicado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito, os quais
só serão considerados se devidamente comprovados;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação de documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas
a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, bastando que declararem, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um deles.

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

9 — Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão dos candidatos, dos seguintes documentos:

Certificado das habilitações literárias ou outro documento idó-
neo;

Documento comprovativo da posse das habilitações profissionais
exigidas nos pontos 5.2.1;

Fotocópia do bilhete de identidade válido (frente e verso).

10 — Publicitação das listas de candidatos admitidos e excluídos e
da lista de classificação final — as listas de candidatos admitidos e
excluídos e de classificação final serão publicitadas nos termos dos
artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, respec-
tivamente.
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11 — Aplicação dos métodos de selecção — de acordo com o n.º
2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os candi-
datos admitidos serão convocados para prestação dos métodos de
selecção, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do mesmo diploma.

12 — Legislação aplicável aos presentes concursos — Decretos-
Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, 429/89, de 7 de Dezembro,
409/91, de 17 de Outubro, 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, 518/99, de 10 de Dezembro, e 149/2002, de 21 de Maio.

13 — Publicitação — o presente aviso de abertura vai ser publicitado
no jornal «A Capital», bem como através da sua afixação nos locais
do estilo.

14 — 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.

15 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência
têm preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo.

15.1 — Para efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência, assim como mencionar todos os elementos necessários ao
cumprimento do disposto no artigo 7.º do mesmo diploma legal.

16 — Composição do júri — o júri dos concursos, terá a seguinte
composição:

Presidente — Renato Fernandes Canete, vice-presidente da Câ-
mara Municipal.

Vogais efectivos — Dr.ª Maria Clara Pimenta Pinto Martins
Safara, vereadora em regime de tempo inteiro, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos, Romualdo José
Rolo dos Santos, encarregado do pessoal operário qualificado.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Santinha Lopes. 1000279103

Aviso n.º 21/2005

Concessão de licença sem vencimento
de longa duração

Para os devidos e legais efeitos torna-se público que, por meu des-
pacho de 15 de Fevereiro de 2005, foi concedido, nos termos do artigo
78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ao motorista de
ligeiros do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, José Madruga
Godinho, a concessão de licença sem vencimento de longa duração, a
partir de 18 de Março de 2005.

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Santinha Lopes. 1000279104

Aviso n.º 67/2004

Concurso interno de acesso geral para provimento
de quatro lugares de assistente administrativo principal

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-
Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que
por meu Despacho n.º 79/2004, de 23 de Dezembro, se encontra aber-
to pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral, para
provimento de quatro lugares de assistente administrativo principal,
vagos no quadro de pessoal deste município.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas anun-
ciadas, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 — Função a exercer — as correspondentes ao respectivo con-
teúdo funcional, constantes do Despacho n.º 38/88, da S. E. A. L. O.
T., publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Ja-
neiro de 1989.

4 — Local, condições de trabalho e vencimento:
4.1 — O local de trabalho situa-se na área do concelho de Mourão.
4.2 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-

mente vigentes e aplicáveis aos funcionários da administração pública.
4.3 — O vencimento é o correspondente ao que os funcionários

têm direito, de acordo com as regras do n.º 1 do artigo 13.º do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

5 — Condições de candidatura:
5.1 — Reunir os requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração
local por força do Decreto-lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5.2 — Reunir os requisitos a que se refere o artigo 6.º do Decreto-
Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar será
a avaliação curricular, onde serão tidas em conta as habilitações
académicas, a formação profissional, a experiência profissional e a
classificação de serviço dos candidatos.

7 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a
10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores.

8 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constarão das actas da reunião do júri do con-
curso, as quais serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da câmara, Praça da República, 20, 7240-
233 Mourão e entregue na Secção de Recursos Humanos, durante as
horas normais de expediente, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, até ao termo do prazo fixado no ponto n.º 1 deste aviso.

9.2 — Do requerimento deverá constar:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações
literárias, profissão, residência, código postal, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte e telefone se o houver);

b) Concurso a que se candidata, com a identificação do mes-
mo mediante indicação do número e data do Diário da
República onde se encontra publicado este aviso;

c) Indicação da categoria que o candidato detém e o respecti-
vo escalão, serviço a que pertence, natureza do vínculo,
tempo de serviço efectivo na categoria e na carreira, e clas-
sificação de serviço nos últimos três anos;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito, os quais
só serão considerados se devidamente comprovados;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação de documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a)
a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
devendo declarar sob compromisso de honra e em alíneas
separadas, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um deles.

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

10 — Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

10.1 — Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado.
10.2 — Declaração emitida pelos serviços competentes,

comprovativa das situações referidas na alínea c) do ponto 9.2 deste
aviso, se o candidato não for funcionário da Câmara Municipal de
Mourão.

10.3 — Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).
11 — Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados

da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

12 — As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas, nos termos dos artigos 34.º, 38.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12.1 — O presente aviso de abertura vai ser publicitado no jornal
«Correio da Manhã».

13 — Legislação aplicável ao presente concurso — Decretos-Leis
n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 17 de Dezembro, 409/
91, de 17 de Outubro, 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Ju-
nho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro,
e 149/02, de 21 de Maio.

14 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — José Manuel Santinha Lopes, presidente da Câ-
mara Municipal.

Vogais efectivos — Renato Fernandes Canete, vice-presidente
da Câmara Municipal, que substituirá o presidente na sua falta
e impedimentos, e Dr.ª Maria Clara Pimenta Pinto Martins
Safara, vereadora em regime de tempo inteiro.

Vogais suplentes — João Fernandes Saramago e António Maria
Antunes, vereadores.
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15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

23 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Ma-
nuel Santinha Lopes. 1000279101

CÂMARA MUNICIPAL DE MURÇA

Aviso

Contrato em regime de avença

Dr. João Luís Teixeira Fernandes, presidente da Câmara Municipal
de Murça:

Torna público que, por seu despacho datado de 27 de Janeiro de
2005, foi celebrado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os seguintes contratos de
avença:

Dr.ª Raquel Carla Aires Alves — técnica superior de 2.ª classe
(área da acção social);

Álvaro José de Carvalho Moreira — técnico (área do património,
natural e paisagístico).

As referidas contratações tiveram início no dia 1 de Fevereiro de
2005, podendo fazer-se cessar a todo o tempo, por qualquer das par-
tes, com aviso prévio de 60 dias.

(Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)

25 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Luís
Teixeira Fernandes. 1000279123

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 10/2005

Inquérito administrativo

Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara
Municipal do Município da Nazaré:

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela secretaria da Câ-
mara Municipal do Município da Nazaré, a inquérito administrativo
relativo à empreitada de «construção e conservação de arruamentos,
praças e outros — caminho agrícola da Mouchinha» de que foi em-
preiteiro Azinheiro — Sociedade de Construções, S. A., residente em
Rua Dr. Luís Pereira da Costa, 2425-617 Monte Redondo LRA, pelo
que, durante os 15 dias que decorrem desde a data da afixação destes
éditos e mais oito, poderão os interessados apresentar na secretaria
da Câmara Municipal do Município da Nazaré, por escrito e devida-
mente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamento
de ordenados, salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem
com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o em-
preiteiro haja mandado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual nos lugares
públicos do estilo.

E eu, João Pereira dos Santos chefe de divisão em regime de subs-
tituição da Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas, da Câmara
Municipal do Município da Nazaré, o subscrevi.

10 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 1000279065

Éditos

Inquérito administrativo n.º 12/2005

Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara
Municipal do Município da Nazaré:

Faço saber, nos termos do artigo 225.º do Decreto-Lei n.º 405/93,
de 10 de Dezembro de 1993, que se procede, pela secretaria da Câma-
ra Municipal do Município da Nazaré, a inquérito administrativo relati-

vo à empreitada de «novo pavilhão gimnodesportivo da Nazaré» de
que foi empreiteiro Civibral — Sistemas de Construção, S. A., residente
em Rua das Cardosas, São Pedro de Fins, Apartado 4035, 4471-906
Maia», sendo, por este meio, convidados todos os interessados a vi-
rem apresentar, no prazo de oito dias, a contar da data do termo
destes éditos, quaisquer reclamações por falta de pagamento de orde-
nados, salários ou outras indemnizações a que se julguem com direito,
e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja
mandado executar por terceiros.

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, João Pereira dos Santos, chefe de divisão em regime de subs-
tituição da Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas da Câmara
Municipal do Município da Nazaré, o subscrevi.

18 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 1000279063

Edital n.º 28/2005

Inquérito administrativo

Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara
Municipal do Município da Nazaré:

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela secretaria da Câ-
mara Municipal do Município da Nazaré, a inquérito administrativo
relativo à empreitada de «caminhos rurais em Valado dos Frades —
arranjo e caminhos vicinais — Abadias de Cima» de que foi emprei-
teiro Matos & Neves, L.da, residente em Apartado 143, 2440-901
Batalha, pelo que, durante os 15 dias que decorrem desde a data da
afixação destes éditos e mais oito, poderão os interessados apresentar
na secretaria da Câmara Municipal do Município da Nazaré, por es-
crito e devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta
de pagamento de ordenados, salários e materiais, ou indemnizações a
que se julguem com direito, e bem assim do preço de quaisquer traba-
lhos que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual nos lugares
públicos do estilo.

E eu, João Pereira dos Santos chefe de divisão em regime de subs-
tituição da Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas, da Câmara
Municipal do Município da Nazaré, o subscrevi.

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 1000279109

Edital n.º 29/2005

Inquérito administrativo

Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara
Municipal do Município da Nazaré:

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela secretaria da Câ-
mara Municipal do Município da Nazaré, a inquérito administrativo
relativo à empreitada de «caminhos rurais em Valado dos Frades —
arranjo e caminhos vicinais — gruas» de que foi empreiteiro Matos
& Neves, L.da, residente em Apartado 143, 2440-901 Batalha, pelo
que, durante os 15 dias que decorrem desde a data da afixação destes
éditos e mais oito, poderão os interessados apresentar na secretaria
da Câmara Municipal do Município da Nazaré, por escrito e devida-
mente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamento
de ordenados, salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem
com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o em-
preiteiro haja mandado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual nos lugares
públicos do estilo.

E eu, João Pereira dos Santos chefe de divisão em regime de subs-
tituição da Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas, da Câmara
Municipal do Município da Nazaré, o subscrevi.

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 1000279120
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de técnico superior de 1.ª classe (economia)

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 15 de Fevereiro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno de acesso geral para provi-
mento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe (economia), do
grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho; 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 preenchimento
da vaga posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 — Local de trabalho — o local de trabalho é na área do Muni-
cípio de Oliveira do Hospital.

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 generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 — Conteúdo funcional — inerente à respectiva categoria de
acordo com o mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho.

7 — Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 — Gerais — os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Especiais — os enunciados na alínea c) do n.º 1 do artigo

4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado pela
Lei n.º 44/99, de 22 de Junho, possuir pelo menos, três anos de ser-
viço na categoria inferior, classificados de Bom.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normalizado,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Oli-
veira do Hospital, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de
Pessoal ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
sempre acompanhado da importância de 5,29 euros para pagamento
da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, dele devendo constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
filiação, naturalidade, data de nascimento, número, data e
validade do bilhete 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) Certificado da habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e cartão de con-

tribuinte;
c) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de

serviço respeitantes aos últimos três anos;
d) Declaração devidamente autenticada emitida pelos serviços,

onde conste a antiguidade do candidato, bem como a natu-
reza do vínculo.

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
relativamente a cada uma das alíneas a), b), d) 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 — prova escrita de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção, ambos classificados de 0 a 20
valores.

12.1 — A prova escrita de conhecimentos terá a forma escrita, e
terá a duração máxima de duas horas, classificada de 0 a 20 valores,
e obedece ao seguinte programa — Código do Procedimento Admi-

nistrativo, Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Muni-
cípios e das respectivas competências, Pocal, Empréstimos e Finan-
ças Locais e Regime Jurídico das Despesas Públicas.

Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, e Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro; Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Lei n.º 159/
99, de 14 de Setembro; Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, De-
creto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, Lei n.º 42/98, de 6 de
Agosto, Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, Lei n.º 3-B/2000, de
4 de Abril, Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, Lei n.º 94/2001, de 20
de Agosto, e Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Na realização da prova escrita de conhecimentos é permitida a
consulta da legislação referenciada.

12.2 — A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, destina-se a avaliar, numa forma interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Espírito de equipa e participação.

13 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores
e será obtida através da seguinte fórmula:

PEC + EPS
CF = ——————

2

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 — Os critérios de apreciação da ponderação da prova escrita de
conhecimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso, que
serão facultadas aos candidatos sempre que solicitado.

15 — Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e local da
entrevista e da prova teórica de conhecimentos.

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 — Dr. João Manuel Nunes Mendes, director do De-
partamento da Administração Geral e Finanças.

Vogais efectivos — engenheiro Manuel de Melo Cruz, técnico
superior de assessor principal; e Dr.ª Maria Carolina Amaral
Antunes da Rocha Mota Mendes, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes — engenheiro Fernando António Prata Durães,
chefe de Divisão dos Serviços Urbanos; e engenheiro Fernando
António Amaral Vicente, técnico superior de 1.ª classe.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

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 provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

16 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário Américo
Franco Alves. 1000279115

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de uma
vaga na categoria/carreira de telefonista do grupo de
pessoal auxiliar.

1 — Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho do pre-
sidente desta Câmara Municipal datado de 11 de Janeiro de 2005, se
encontra aberto concurso externo de ingresso para provimento de
uma vaga na categoria de telefonista do quadro próprio desta autarquia,
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pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

2 — Requisitos de admissão — são admitidos ao concurso, todos
os candidatos que satisfaçam, até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas, os requisitos gerais e especiais de admissão.

2.1 — São requisitos gerais, os previstos no 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 exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

2.2 — São requisitos especiais de admissão, legalmente exigidos, a
posse da escolaridade obrigatória de acordo com a alínea c) do artigo
10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alte-
rações resultantes pela saída da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 — Remunerações e outras condições de trabalho — o titular do
lugar a prover será remunerado pelo índice 133, escalão 1, a que
corresponde o vencimento mensal ilíquido de 421,82 euros sendo-lhe
aplicável no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho,
as normas genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

4 — Conteúdo funcional — compete ao titular do lugar a prover,
exercer as funções descritas no Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22 de 26 de Janeiro de 1989.

5 — Prazo de validade — o concurso é válido para provimento da
vaga posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

6 — Local de trabalho — as funções correspondentes ao lugar em
concurso irão ser desempenhadas no edifício dos Paços do Concelho
de Peso da Régua.

7 — Júri do concurso — nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, o presidente da câmara, por
despacho datado de 11 de Janeiro de 2005, determinou que o júri do
presente concurso será composto pelos seguintes elementos:

Efectivos:

Presidente— Gil Alberto Pimentel Guedes, vereador em
regime de permanência.

Vogais:

Professora Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia,
vereadora em regime de meio tempo.

José Daniel Meireles de Almeida Lopes, chefe de divisão.

Suplentes:

Vogais — Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira, che-
fe de secção.

Maria Teresa Madureira Sampaio Vasques de Carvalho
Lopes, chefe de secção.

Sendo designado o 1.º vogal efectivo para substituir o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.

8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso, serão os seguintes:

A) Prova de conhecimentos gerais, oral de natureza teórica —
visa avaliar os níveis de conhecimentos académicos e as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo os seguin-
tes os factores de apreciação — conhecimentos de cultura geral;
conhecimentos dos candidatos no âmbito do conteúdo funci-
onal do lugar a prover e seu enquadramento a nível da autarquia;
motivação pessoal para o desempenho das funções; interesses
e expectativas profissionais; capacidade de relacionamento
interpessoal e trabalho em equipa; capacidade de exposição;
temas relativos aos direitos e deveres da função pública. A clas-
sificação dos candidatos será calculada de acordo com o maior
ou menor grau de correcção e adequação das respostas dadas
às questões que lhes forem colocadas.

B) Avaliação curricular — será expressa através da seguinte
fórmula de cálculo:

HL + FP + EP
AC = ———————

3

sendo os seguintes os factores de apreciação:

1 — Habilitações literárias:

4.ª classe = 10 valores;
6.º ano de escolaridade = 15 valores;
9.º ano de escolaridade ou superior = 20 valores.

2 — Formação profissional — a formação profissional será
pontuada com um valor por cada dia de formação no âmbito
do conteúdo funcional do lugar a prover, num máximo de 20
valores.

3 — Experiência profissional — a experiência profissional será
pontuada com dois valores por cada mês completo de exercício
de funções na área do conteúdo funcional do lugar a prover,
num máximo de 20 valores.

8.1 — Classificação e ordenamento final — as provas serão clas-
sificadas separadamente na escala de 0 a 20 valores e o ordenamento
e classificação final dos candidatos resultará da média aritmética sim-
ples das duas provas. Serão excluídos os candidatos que obtiverem
classificação final inferior a 10 valores.

9 — Direito à informação — os critérios de apreciação e ponde-
ração, bem como o sistema de classificação final, constam de actas
das reuniões do júri do concurso, as quais serão facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

10 — Apresentação de candidaturas:
10.1 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão

ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Peso da Régua, podendo ser entregues pessoalmente
na Divisão Administrativa e Financeira, Secção de Pessoal da Câmara
Municipal de Peso da Régua, ou remetidas pelo correio, com aviso de
recepção, expedidas até ao termo do prazo fixado para a apresenta-
ção das candidaturas, para a Câmara Municipal do Peso da Régua,
Praça do Município, 5054-003 Peso da Régua, devendo do mesmo
constar a indicação dos seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e respectivo arquivo de identificação, número
de contribuinte, residência, código postal, número de tele-
fone e situação militar);

b) Indicação do lugar a que se candidata e do Diário da Repú-
blica em que o respectivo aviso de abertura foi publicado;

c) Habilitações literárias que possui e habilitações profissio-
nais (estágios, especialização, acções e cursos de formação,
etc.);

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever
apresentar por considerarem passíveis de influenciar na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de prefe-
rência legal;

e) Declaração, sob compromisso de honra, sobre a situação
precisa em que se encontra relativamente aos requisitos ge-
rais de admissão, constantes no n.º 2.1 do presente aviso.

10.2 — Documentos exigidos — os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuin-
te;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Certificados passados pelas entidades promotoras dos está-

gios, acções e cursos de formação profissional que possui;
d) Declarações devidamente autenticadas passadas pelas enti-

dades onde exerceu a experiência profissional, nelas men-
cionando a duração total do exercício de funções;

e) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais só
serão considerados se devidamente comprovados.

11 — Afixação das listas — os candidatos admitidos ao concurso
constarão de lista a afixar no átrio do edifício dos Paços do Conce-
lho, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e os candidatos excluídos serão notificados nos termos
do artigo 34.º do mesmo diploma legal.

A lista de classificação final do concurso será notificada aos candi-
datos, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 — Convocatória — a convocatória para prestação das provas
de selecção será efectuada por via postal.

13 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se as
disposições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de
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25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escru-
pulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 — Os candidatos com um grau de incapacidade igual ou superior
a 60 % abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 13 de Fevereiro,
têm preferência em igualdade de classificação, nos termos do dispos-
to no n.º 3 do artigo 3.º daquele diploma legal, devendo os mesmos
para efeitos de admissão ao concurso, declarar no requerimento, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de
deficiência, assim como os meios de comunicação/expressão a utili-
zar no processo de selecção.

7 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 1000279089

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de uma
vaga de operário principal da carreira de operário qua-
lificado/carpinteiro do grupo de pessoal operário.

1 — Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por despa-
cho do presidente da Câmara Municipal datado de 11 de Janeiro de
2005, se encontra aberto concurso interno de acesso geral, para pro-
vimento de uma vaga na categoria de operário principal, da carreira
de operário qualificado/carpinteiro do grupo de pessoal operário do
quadro próprio desta autarquia, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Requisitos de admissão — são requisitos especiais de admissão
os previstos no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro — recrutamento de entre operários com, pelo menos,
seis anos na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom.

3 — Remunerações e outras condições de trabalho — o titular do
lugar a prover será remunerado pelo anexo II constante ao Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, do qual faz parte integrante,
a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º deste diploma legal, sendo-lhe
aplicável no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho,
as normas genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, extinguindo-se com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas na área do Município do Concelho de
Peso da Régua.

6 — Júri do concurso — nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e por despacho do presidente
da câmara, datado de 11 de Janeiro de 2005, foi determinado que o
júri do presente concurso será composto pelos seguintes elementos:

Efectivos:

Presidente— Gil Alberto Pimentel Guedes, vereador em
regime de permanência.

Vogais — engenheiro António José Costa Espírito Santo,
chefe de divisão; engenheiro Manuel José Ramalho Ra-
mos Paiva, chefe de divisão.

Suplentes:

Vogais — Dr. José Alfredo Saraiva Almeida, vereador em
regime de permanência; José Daniel Meireles de Almeida
Lopes, chefe de divisão.

Sendo designado o 1.º vogal suplente para substituir o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.

7 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar será
o seguinte — prova de conhecimentos gerais, oral de natureza teórica.

7.1 — A prova de conhecimentos visa avaliar os níveis de conhe-
cimentos gerais e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados
ao exercício da função para que se candidatam, sendo os seguintes
factores de apreciação — conhecimentos dos candidatos no âmbito
do conteúdo funcional do lugar a prover e seu enquadramento a nível
da autarquia; experiência profissional; motivação pessoal para o de-
sempenho das novas funções; interesses e expectativas profissionais;
capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipa; ca-
pacidade de manobra e resolução de trabalhos relacionados com o seu

conteúdo funcional; temas relativos aos direitos e deveres da função
pública e à deontologia profissional

7.2 — Classificação final — a prova será classificada na escala de
0 a 20 valores e o ordenamento e classificação final dos candidatos
será resultado do maior ou menor grau de correcção e adequação das
respostas dadas às questões que lhes forem colocadas, sendo excluídos
os que obtiverem classificação final inferior a 10 valores.

8 — Direito à informação — os critérios de apreciação e ponde-
ração bem como o sistema de classificação final, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candida-
tos sempre que solicitadas

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — Formalização de candidaturas — as candidaturas devem ser

formalizadas através de requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Peso da Régua, podendo ser entregues pessoalmente
na Divisão Administrativa e Financeira, Secção de Pessoal da Câmara
Municipal de Peso da Régua, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresenta-
ção das candidaturas, para a Câmara Municipal de Peso da Régua, Praça
do Município, 5054-003 Peso da Régua, devendo do mesmo constar
a indicação dos seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, naci-
onalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e respectivo arquivo de identificação, número de
contribuinte, residência completa, código postal e número
de telefone);

b) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação do
número e data do Diário da República onde foi publicado
o presente aviso de abertura de concurso;

c) Indicação da categoria que o candidato detém e tempo de ser-
viço efectivo na categoria, especificando a classificação de ser-
viço nos anos relevantes para efeitos do presente concurso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere pas-
síveis de influírem na apreciação do seu mérito, os quais, só
serão tidos em consideração pelo júri, desde que devidamente
comprovados.

9.2 — Documentos exigidos — os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte;
b) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organis-

mo de origem, da qual constem todos os elementos men-
cionados na alínea c) do ponto 9.1 do presente aviso.

9.3 — Dispensa de documentos — os funcionários pertencentes
ao quadro de pessoal desta Câmara Municipal ficam dispensados da
apresentação dos documentos indicados no ponto anterior, desde que,
constem do respectivo processo individual, devendo nesse caso, ser
referida na candidatura essa menção.

10 — Afixação das listas — os candidatos admitidos e excluídos ao
concurso, constarão de lista a afixar no edifício dos Paços do Conce-
lho, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e os candidatos excluídos serão também notificados nos
termos do artigo 34.º do mesmo diploma legal.

A lista de classificação final do concurso será notificada aos candida-
tos, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com
alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

4 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 1000279091

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de duas
vagas na categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se da carreira de técnico profissional de arquivo do
grupo de pessoal técnico profissional.

1 — Nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo De-
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creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por despa-
cho de autorização do presidente desta Câmara Municipal datado de
11 de Janeiro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de duas
vagas na categoria de técnico profissional de 2.ª classe da carreira de
técnico profissional de arquivo do quadro de pessoal desta autarquia.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido pelo prazo
de um ano.

3 — Conteúdo funcional — compete aos titulares do lugar a pro-
ver, exercer as funções descritas no mapa II, anexo ao Decreto-Lei
n.º 247/91, de 10 de Julho.

4 — Local de trabalho — as funções correspondentes ao lugar em
concurso irão ser desempenhadas na área do Município de Peso da
Régua.

5 — Remunerações e outras condições de trabalho — os titulares
do lugar a prover serão remunerados pelo índice 199, escalão 1, a que
corresponde o vencimento ilíquido de 631,15 euros, nos termos do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — Requisitos de admissão — são admitidos ao concurso, todos
os candidatos que satisfaçam, até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas, os requisitos gerais e especiais de admissão.

6.1 — São requisitos gerais — os previstos no 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 exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 — São requisitos especiais, a posse de curso de formação téc-
nico profissional na área de arquivo de duração não inferior a três
anos para além de nove anos de escolaridade ou posse do 11.º ano de
escolaridade e curso de formação na área de arquivo, ministrado pela
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas,
de acordo com o Despacho n.º 5122/2002, do Ministério da Reforma
do Estado e da Administração Pública, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 56, de 7 de Março de 2002.

7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Peso da Régua, podendo ser entregues pessoalmente
na Secção de Pessoal, da Divisão Administrativa e Financeira da Câ-
mara Municipal de Peso da Régua ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresen-
tação das candidaturas, para a Câmara Municipal de Peso da Régua,
Praça do Município, 5054-003 Peso da Régua, devendo do mesmo
constar a indicação dos seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, profissão, nú-
mero e data do bilhete de identidade e respectivo arquivo
de identificação, número fiscal de contribuinte, residência
completa, código postal, número de telefone e situação
militar);

b) Referência ao lugar a que se candidata, com indicação do
Diário da República em que o respectivo aviso foi publi-
cado;

c) Habilitações literárias;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever

apresentar por considerarem passíveis de influenciar na
apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal e neste caso, devidamente comprovados.

7.2 — Documentos exigidos — os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia do cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas;
d) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea d) do ponto 7.1, sem o que, as mesmas, não serão
consideradas.

7.3 — Os requerimentos das candidaturas devem ainda ser acom-
panhados dos documentos comprovativos dos requisitos gerais de
admissão previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aqui descritos no ponto 6.1.

7.4 — É dispensável, temporariamente, a apresentação dos do-
cumentos previstos no ponto anterior (7.3), desde que o candidato
declare no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados, sob pena de exclusão.

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

7.6 — A falta de documentos que devam acompanhar o requerimento
de admissão a concurso, sem razão justificativa, é motivo de exclusão, nos
termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho

7.7 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da docu-
mentação comprovativa das suas declarações.

8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso, serão os seguintes:

a) Prova de conhecimentos específicos escrita — a prova de
conhecimentos específica escrita terá carácter eliminatório,
sendo adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior
a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento,
as classificações inferiores a 9,5 valores, terá a duração de
60 minutos e incidirá sobre o seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro — Código do Pro-

cedimento Administrativo;
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro — Transferência de

atribuições e competências para as autarquias locais;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro —
Quadro de competências e Regime Jurídico de funciona-
mento dos órgãos dos Municípios e das Freguesias;

Mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho
— Conteúdo funcional;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Dis-
ciplinar;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e De-
creto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de
Férias, Faltas e Licenças;

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto — Duração e
horário de trabalho;

Carta Deontológica do Serviço Público;
Conhecimentos sobre informação documental; sistemas de ar-

quivo — a produção, organização e descrição; gestão de in-
formação de arquivo e de serviços de arquivo; análise e recu-
peração da informação; tecnologias da informação; preserva-
ção, conservação e restauro; direito e difusão da informação.

b) Entrevista profissional de selecção — esta prova terá a
duração máxima de 30 minutos e tem em vista avaliar, de
forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais dos can-
didatos, incidindo sobre os seguintes factores de apreciação:

Espírito de iniciativa;
Capacidade de relacionamento e trabalho em equipa;
Motivação pessoal para o desempenho do cargo;
Sentido de responsabilidade.

A entrevista será classificada de acordo com os seguintes critérios:

Favorável preferencialmente — 16 a 20 valores;
Bastante favorável — 13 a 15 valores;
Favorável — 10 a 12 valores;
Favorável com reservas — 8 a 9 valores;
Não favorável — menos de 8 valores.

8.1 — Classificação e ordenamento final — as provas serão classi-
ficadas separadamente na escala de 0 a 20 valores e o ordenamento e
classificação final dos candidatos resultará da média aritmética dos dois
métodos de selecção referidos, ponderados através da seguinte fórmula:

2PCE + EPS
CF = ——————

3

em que:

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos escrita;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final in-
ferior a 9,5 valores.

9 — Convocatória — a convocatória para prestação das provas de
selecção será efectuada por via postal.

10 — Direito à informação — os critérios de apreciação e ponde-
ração, bem como o sistema de classificação final, constam de actas
das reuniões do júri do concurso, as quais serão facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

11 — Júri do concurso — nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, o presidente da câmara, por
despacho datado de 11 de Janeiro de 2005, determinou que o júri do
presente concurso será composto pelos seguintes elementos:

Efectivos:

Presidente — professora Elsa Maria de Carvalho Soares
Peres Correia, vereadora em regime de meio tempo.

Vogal — José Daniel Meireles de Almeida Lopes, chefe de
divisão.

Vogal — José Luís Nobre da Fonseca Rodrigues, técnico
profissional especialista principal.

Suplentes:

Vogal — Gil Alberto Pimentel Guedes, vereador em regi-
me de permanência.

Vogal — Maria Raquel Monteiro Teixeira Ferreiro, técni-
ca profissional especialista.

Sendo designado o 1.º vogal suplente para substituir o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.

12 — Afixação das listas — os candidatos admitidos ao concurso
constarão de lista a afixar no átrio do edifício dos Paços do Conce-
lho, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e os candidatos excluídos serão notificados nos termos
do artigo 34.º do mesmo diploma legal, assim como os candidatos
não aprovados na prova de conhecimentos específicos escrita.

A lista de classificação final do concurso será notificada aos candida-
tos, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se as dispo-
sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Ju-
nho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 247/
91, de 10 de Julho, 276/95, de 25 de Outubro, e Despacho n.º 5122/
2002, do Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, de 7 de Março de 2002.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escru-
pulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 — Quota de emprego — os candidatos com um grau de incapa-
cidade igual ou superior a 60%, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 13 de Fevereiro, têm preferência em igualdade de classifica-
ção, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º daquele diploma,
devendo os mesmos para efeitos de admissão ao concurso, declarar
no requerimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau de
incapacidade e tipo de deficiência, assim como os meios de comuni-
cação/expressão a utilizar no processo de selecção.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 1000279111

CÂMARA MUNICIPAL DE POVOAÇÃO

Aviso

Torna-se público, que por meu despacho de 22 de Fevereiro de 2005,
na sequência de concurso interno condicionado de acesso, nomeei fiscal
municipal principal João Paulo Carreiro Pereira.

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
da Silva Álvares. 1000279055

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado
de 14 de Fevereiro de 2005, designei os assistentes administrativos espe-
cialistas João Manuel Melo Costa e José Ernesto Raposo Vieira para
exercerem as funções de chefe de secção em regime de substituição.

A presente nomeação produz efeitos à data do despacho.

22 Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco da
Silva Álvares. 1000279057

Aviso

Torna-se público, que por meu despacho de 22 de Fevereiro de 2005,
na sequência de concurso interno condicionado de acesso, nomeei
assistentes administrativos especialistas Gabriel da Conceição Cabral
Furtado Linhares e José Daniel Cardoso Ferreira.

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
da Silva Álvares. 1000279054

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA BRAVA

Aviso

1 — Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, de acordo com a reunião ordinária
da Câmara Municipal de Ribeira Brava, de 3 de Fevereiro de 2005, se
encontra aberto concurso externo de ingresso geral para provimento
de três lugares de bilheteiro, do quadro de pessoal desta autarquia, do
grupo de pessoal auxiliar, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas postas
a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 247/87, de 17 de Junho, 404-A/98, de
18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e 412-
A/98, de 30 de Dezembro, 112/90, de 4 de Abril, 6/96, de 31 de Ja-
neiro, e demais legislação aplicável.

4 — O conteúdo funcional — é o definido pelo Despacho n.º 38/
88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de
1989.

5 — O local de trabalho — área do Município de Ribeira Brava.
6 — A remuneração, as condições de trabalho e regalias sociais são

as genericamente vigentes para os funcionários da administração lo-
cal, serão remunerados pelo escalão 1, índice 133, a que corresponde
o vencimento de 421,82 euros e sendo o respectivo horário de traba-
lho efectuado por turnos.

7 — Requisitos gerais de admissão — podem candidatar-se os indi-
víduos que até o termo do prazo fixado para apresentação das candi-
daturas satisfaçam os requisitos gerais previstos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Ribeira Brava, podendo ser remetido
pelo correio, registado com aviso de recepção para a Câmara Munici-
pal, sita à Rua do Visconde, 56, 9350-213 Ribeira Brava, ou entregue
pessoalmente na secretaria, devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, situação militar, resi-
dência e telefone e número fiscal de contribuinte.

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Identificação do lugar a que se candidata;
d) Quaisquer outros elementos que os concorrentes conside-

rem relevantes para apreciação do seu mérito ou consti-
tuírem motivo de preferência legal;

e) Lugar a que se candidata, com identificação do respectivo
concurso, mediante referência ao número e data do Diário
da República onde se encontra publicado o presente aviso.

9 — Escolaridade obrigatória.
9.1 — Escolaridade obrigatória, sendo, nos termos dos artigos 12.º,

n.º 1 e 13.º, n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 538/79, de 31 de De-
zembro, a 4.ª classe para os nascidos até 1 de 1967, e o 6.º ano de
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escolaridade para os nascidos após esta data, inclusive, e sendo, nos
termos dos artigos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro (Lei
de Bases do Sistema de Ensino), o 9.º ano de escolaridade para os
nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981, inclusive.

10 — Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizada e número fiscal

de contribuinte.

11 — Em caso de dúvida o júri pode exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

11.1 — Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-
radas, da situação precisa em que se encontram relativamente aos
requisitos previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7 deste aviso,
no caso de não apresentarem os documentos comprovativos daqueles
requisitos.

11.2 — Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circuns-
tâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
dos nos termos da lei.

13 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos e entrevis-
ta profissional.

13.1 — Prova de conhecimentos, com carácter eliminatório, como
método de avaliação dos níveis de conhecimentos académicos e pro-
fissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da fun-
ção, que consistirá numa prova escrita de conhecimentos gerais, de
natureza teórica, valorizada de 0 a 20 valores, com a duração máxi-
ma de 30 minutos.

A prova de conhecimentos versará sobre as seguintes matérias:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de férias, faltas e licenças, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com alterações introduzidas pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e o Despacho n.º 38/88,
publicado na 2.ª série, do Diário da República, de 26 de Janeiro
de 1989.

13.2 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — os candidatos
aprovados na sequência da aplicação do método anteriormente defi-
nido, serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de 15 minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º, do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

A — motivação para o desempenho do cargo;
B — conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
C — qualificação profissional para o desempenho do cargo;
C — capacidade de iniciativa.

14 — Na classificação final será adoptada a escala de 0 a 20 valo-
res, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferi-
or a 9,5 valores, na prova de conhecimentos e será obtida pela apli-
cação da seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = —————

2

15 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final dos concorrentes serão afixadas no átrio dos Paços do
Município ou publicadas no Diário da República, nos prazos e ter-
mos definidos nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

16 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta da reunião do júri do concurso, a qual será facultada
aos candidatos quando solicitada.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade 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.

18 — Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva de um lugar para can-
didatos com deficiência.

19 — Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de
incapacidade e tipo de deficiência, bem como as respectivas capaci-
dades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresentação
imediata do documento comprovativo da deficiência, nos termos dos
artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

20 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — José Irineu Andrade do Nascimento, vereador.
Vogais efectivos — Maria Isabel da Silva Andrade Freitas, chefe

de secção, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos; e Fátima Maria Andrade Ferreira, assistente
administrativo especialista.

Vogais suplentes — Delfina de Jesus do Vale Fernandes, assistente
administrativo especialista e Avelina Aleixo Faria Pereira,
assistente administrativo especialista.

15 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes. 1000279053

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA

Aviso

José Augusto Araújo de Freitas, vice-presidente da Câmara Munici-
pal de Sabrosa, em cumprimento da deliberação da Câmara Muni-
cipal de 9 de Fevereiro de 2005:

Torna público que, nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do artigo
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, se encontra em
discussão pública, com início oito dias após a publicação deste aviso
no Diário da República, 3.ª série, e pelo período de 15 dias, o pedido
de alteração ao lote n.º 1 do loteamento de José Paulo Silva Queirós
e Lencastre a que respeita o Processo n.º 01/86, em que é requerente
Ilídio Lima e outros.

O prédio sito na Rua do Valado, Provesende, no qual incide a ope-
ração, está descrito na Conservatória do Registo Predial de Sabrosa,
sob o n.º 00067/031186, e na matriz urbana da freguesia de
Provesende sob o artigo n.º 422.

Os interessados podem consultar o projecto de loteamento com
obras de urbanização e respectiva informação técnica, na Divisão de
Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos desta Câmara Municipal de
Sabrosa, durante o horário de expediente, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, durante o pe-
ríodo indicado.

No caso de oposição, podem os interessados apresentar por escrito
a sua exposição devidamente fundamentada, indicando a qualidade em
que o fazem, através de requerimento dirigido ao vice-presidente da
câmara.

28 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, José
Augusto Araújo de Freitas. 1000279093

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Aviso

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sabugal:

Torna público, na sequência da publicitação na Bolsa de Emprego
Público, com código de oferta OE200501/0325 e no jornal O Co-
mércio do Porto, da intenção de proceder à selecção do chefe da
Divisão Financeira do quadro da Câmara Municipal do Sabugal, ao qual
compete exercer as funções previstas no artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, tendo concorrido urna única candidata
dentro do prazo legal.

Considerando que a candidata Maria da Conceição Pereira Ruas reúne
os requisitos legais e o perfil adequado à prossecução das atribuições e
objectivos do serviço, tendo em conta a sua elevada preparação téc-
nica, experiência comprovada e efectiva prática do desempenho de
funções dirigentes e de chefia, no âmbito da administração local.

Considerando que se encontra nas condições previstas no n.º 3 do
artigo 14.º Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado
com a alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril.

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, a escolha deverá recair no candidato que, em
sede de apreciação das candidaturas, melhor corresponda ao perfil
pretendido, para prosseguir as atribuições e objectivos dos serviços:

Foi nomeada, por meu despacho de 31 de Janeiro de 2005, ao
abrigo do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20
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de Abril, conjugado com o n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, em comissão de serviço — Maria da Conceição Perei-
ra Ruas para exercer o cargo de chefe da Divisão Financeira da Câ-
mara Municipal do Sabugal.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de Fevereiro
de 2005, inclusive, sendo efectuada por urgente conveniência de ser-
viço, pelo período de três anos.

Síntese curricular

Nome — Maria da Conceição Pereira Ruas.
Data de nascimento — 2 de Novembro de 1968.
Naturalidade — Guarda.
Habilitações literárias — licenciatura em Gestão e Administração

Pública.
Outras habilitações — curso de Sistemas Buróticos para o sector

empresarial/administrativo.
Experiência profissional:

Prestação de serviços para a Câmara Municipal do Sabugal,
implementação de Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
de Iniciativas Locais com apresentação de candidatura ao
INTERREG (sete meses);

Técnica responsável pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
de Iniciativas Locais da Câmara Municipal do Sabugal, com
programas de financiamento nacionais e comunitários,
colaboração com as juntas de freguesia na elaboração dos seus
documentos previsionais e elaboração de contas de gerência,
apoio à apresentação de candidaturas ao FEDER e INTERREG
(três anos);

Técnica superior de gestão, na Câmara Municipal de Cascais
(Divisão de Plano e Orçamento), elaboração e execução do
Plano de Actividades e Orçamento Municipal, classificação
da despesa e gestão financeira das obras públicas. Colaborou
com a Divisão de Modernização Administrativa e Informática
na preparação de base de dados para gestão financeira das
obras públicas e foi designada para exercer funções, no âmbito
do Departamento Financeiro, relacionadas com a inventariação
e informatização do património móvel e imóvel do município;

Técnica superior de Gestão e Administração Pública, na Câmara
Municipal do Sabugal, desde Dezembro de 1997;

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, em regime de
substituição desde Março de 1999 a Agosto de 2000,
responsável pelas repartições administrativa, financeira e pelo
sector de cultura, desporto e biblioteca, exercendo também
funções de notário privativo do município (mantende a
orientação de diversos estágios);

Chefe de Divisão Administrativa em regime de substituição, desde
7 de Agosto de 2000, assegurando o serviço da Divisão
Financeira e exercendo funções de notário privativo do
município (mantendo a orientação de diversos estágios);

Chefe da Divisão Financeira, em regime de substituição, desde
3 de Janeiro de 2005.

Outras experiências e formação profissional:

Seminário sobre transferência de Novas Competências para Câ-
maras Municipais, organizado pela ATAM, em Santarém, em
24 de Fevereiro de 2003;

Seminário sobre a Fiscalidade aplicada às Autarquias Locais,
módulo II (não incluiu o IVA), promovido pela empresa Abílio
Figueiredo Marques, Consultadoria Fiscal, L.da, que decorreu
em Coimbra, em 20 de Março de 2003, durante seis horas;

Curso de Organização e Funcionamento do Poder Local,
organizado pela ATAM, tendo decorrido em Viseu, nos dias
3 e 4 de Abril de 2003, num total de 12 horas;

Seminário sobre Descentralização de Novas Competências para
as Câmaras Municipais, organizado pelo CEFA, em Coimbra,
7 de Abril de 2003;

Curso sobre o Domínio Público das Autarquias Locais, organizado
pela ATAM, em Santarém, dias 11 e 12 de Junho de 2003;

Curso de Higiene e Segurança no Trabalho, organizado pela
Tecnoforma, no Sabugal, entre 3 e 10 de Maio de 2004, num
total de 18 horas;

Curso sobre o POCAL Contabilidade Orçamental, organizado
pela ATAM, em Castelo Branco, nos dias 8 e 9 de Junho de
2004, num total de 12 horas;

Curso de Access, organizado pela Tecnoforma, no Sabugal, entre
25 de Junho e 8 de Agosto de 2004, num total de 30 horas.

31 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 1000279075

Aviso

António Esteves Morgado, Presidente da Câmara Municipal do Sabugal:

No uso da competência que me é conferida nos termos da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio em regime de subs-
tituição a assistente administrativa especialista, Maria Amélia Fonse-
ca Costa Brito, para o lugar de chefe de Secção de Recursos Humanos
desta Câmara Municipal, pelo período de seis meses ou até que o
concurso, que está a decorrer, para provimento de dois lugares de chefe
de secção produza efeitos legais, nos termos previstos no artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Setembro, com efeitos a 1 de
Fevereiro de 2005, inclusive.

31 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 1000279077

Aviso

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sabugal.

No uso da competência que me é conferida nos termos da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência do competen-
te processo de concurso, nomeio para provimento do lugar de técni-
co superior de contabilidade de 2.ª classe do quadro privativo desta
Câmara Municipal a candidata classificada em 1.º lugar Justina Marta
Gonçalves Fernandes.

A presente nomeação foi precedida do respectivo estágio, em re-
gime de contrato administrativo de provimento, conforme estipula-
do na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro.

A nomeação é feita com carácter de urgente conveniência de ser-
viço e produz efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005 (inclusive).

31 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 1000279078

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário da carreira de técnico superior (não
adjectivada).

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da câmara em 7 de Janeiro de 2005, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso exter-
no de ingresso para admissão de um estagiário da carreira de técnico
superior (não adjectivada) — grupo de pessoal técnico superior, exis-
tente no 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; 265/88,
de 28 de Julho; 248/85, de 15 de Julho; 427/89, de 7 de Dezembro;
404-A/98, de 18 de Dezembro; 44/99, de 11 de Junho, e 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar posto
a concurso, caducando com o preenchimento do mesmo, tendo pre-
ferência em igualdade de classificação o candidato com deficiência, de
acordo com a quota de emprego prevista no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 — Local de trabalho — Museu Convento dos Lóios e em toda a
área do Município de Santa Maria da Feira.

5 — Vencimento — o correspondente ao escalão 1, índice 321,
previsto no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, com as devidas alterações, sendo as condições de trabalho e re-
galias sociais, as genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

6 — Funções a desempenhar — desenvolvimento de funções no
domínio do levantamento e inventariação do património móvel e
imóvel, bem como para o exercício de funções na área de realizações
culturais, requerendo uma formação de nível de licenciatura.

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 — licenciatura em Gestão do Património.
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8 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos teórica oral
(PCTO), avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selec-
ção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma classificação de 0 a 20
valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

(PCTO × 2) + (AC × 1) + (EPS × 2)
CF = ——————————————

5

em que:

CF = classificação final;
PCTO = prova de conhecimentos teórica oral;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.1 — A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos para o exercício da função, terá a duração aproximada de
30 minutos, no âmbito da seguinte legislação:

Deontológica profissional — carta ética, 10 princípios éticos
da Administração Pública, divulgados pelo Secretário para a
Modernização Administrativa;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto
e Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001,
de 11 de Maio;

Bases da política e do regime de protecção e valorização do
património cultural — Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

8.2 — Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores — habilitação académica, a formação profissional e a expe-
riência profissional, que serão valorizados na base dos seguintes critérios:

a) Habilitação académica:

Licenciatura — 19 valores;
Grau superior — 20 valores.

b) Formação profissional relacionada com a área funcional do
lugar posto a concurso:

Cursos ou acções de duração até um mês — 1 valor;
Cursos ou acções de duração superior a um mês — 2 valo-

res;
A acumulação desta pontuação não poderá exceder 20

valores.

c) Experiência profissional — será determinada face ao tem-
po de serviço prestado no desempenho efectivo de funções
em área relacionada com a respectiva licenciatura, que será
valorizada da seguinte forma:

Até um ano — 17 valores;
De um a três anos — 18 valores;
Mais de três anos — 20 valores.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

(HA × 1) + (FP × 1,5) + (EP × 1,5)
AC = ———————————————

4

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

8.3 — A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados os
seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido critico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Sentido de organização e capacidade de inovação.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula

classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitado.

10 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessa-
dos na Divisão de Recursos Humanos) dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, sempre acompanhado da importância de 2,65 euros para
pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa — nome, estado civil, filiação, na-
turalidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) 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;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo.

11 — Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, é dispensada a apresentação da documentação que
prove o exigido no n.º 7.1 deste aviso, desde que os candidatos decla-
rem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento e em alí-
neas separadas, a situação precisa em que se encontram relativamen-
te a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 — Ao requerimento deverá ser junto fotocópia autenticada ou

conferida, comprovando a posse das habilitações, fotocópias do bi-
lhete de identidade (válido) e do cartão de contribuinte, bem como do
curriculum vitae detalhado, datado e devidamente assinado.

13.1 — A não apresentação dos documentos dos requisitos de ad-
missão constantes do presente aviso, determina a exclusão do con-
curso, conforme o n.º 7 do artigo 31.º do referido Decreto-Lei n.º
204/98.

14 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova e
da entrevista, nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º
204/98.

15 — Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

15.1 — A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabelecido
no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15.2 — Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

15.3 — A lista de classificação final, será notificada aos candida-
tos, conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

16 — Regime de estágio:
16.1 — O estágio tem carácter probatório, terá a duração de um

ano e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho.

16.2 — Na avaliação do estágio serão ponderados pelo júri os se-
guintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o período do es-

tágio;
c) Os resultados de frequência de cursos de formação directa-

mente relacionados com as funções a exercer que vierem a
ser ministrados ao estagiário.

16.3 — O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido no lugar de técnico superior de 2.ª classe
(não adjectivado), a título definitivo e terá direito a ser remunerado
pelo escalão 1 da respectiva categoria.

16.4 — A não aprovação do estágio implica o regresso ao lugar de
origem, ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer
indemnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou não à
função pública.

16.5 — A classificação final do estágio traduz-se na escala de 0 a
20 valores.
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17 — O júri deste concurso, que será simultaneamente o júri do
estágio, terá a seguinte composição:

Presidente — Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria, ve-
reador.

Vogais efectivos — Ana José Alves Coelho Oliveira, técnica
superior, e Maria da Graça Coelho Santos, chefe de divisão.

Vogais suplentes — Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador; e
Maria Albina Ferreira Pinho, técnica superior.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos pelo
primeiro vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Adminis-
tração 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 escrupulosamen-
te no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 de Fevereiro de 2005. — O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira. 1000279114

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para o provimento
de um lugar de técnico especialista

Nomeação

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso das compe-
tências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, torna-se público que por
despacho de 22 de Fevereiro do corrente ano e na sequência do con-
curso interno de acesso limitado para provimento de um lugar de
técnico especialista, cuja lista de classificação final foi homologada
em 16 de Fevereiro de 2005, foi nomeado para o lugar acima men-
cionado, o candidato Evaristo Mendes Duarte.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso em Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas).

22 de Fevereiro de 2005. — O Vereador, Américo Nogueira.
3000166860

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 21 de
Fevereiro de 2005 se procedeu à nomeação da candidata Maria Paula dos
Santos Silva Ferreira, aprovada no concurso interno de acesso geral para
provimento de uma vaga de técnico superior assessor, da carreira técnico
superior de biblioteca e documentação, cuja lista de classificação final
datada de 15 de Fevereiro de 2005, foi afixada na mesma data.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, a candidata tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomea-
ção, após a publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º conjugado com
o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000279105

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que por meu despacho de 18 de Fevereiro do corren-
te ano, nomeei para a categoria de chefe de Secção para a Divisão de
Serviços Urbanos e Ambiente, Jorge Manuel de Almeida Martins, prece-
dente de concurso, o qual deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20
dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas)

18 de Fevereiro de 2004. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Alberto Almeida de Matos Gomes. 1000279084

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Mobilidade — reclassificação profissional

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para cumprimento do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, faz-se público que
por despacho de 15 de Fevereiro corrente, procedi à mobilidade
reclassificação profissional da funcionária, Teresa de Jesus Rodrigues
Fontes, da categoria de técnica superior de 1.ª classe (relações públicas),
do grupo de pessoal técnico superior, para a categoria de técnica superior
de 1.ª classe (biblioteca e documentação), do grupo de técnico superior,
do quadro de pessoal da biblioteca municipal, desta Câmara Municipal.

A nomeada fica posicionada no escalão 1, índice 460, a que
corresponde o montante de 1458,94 euros, conforme disposto no
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
conjugado com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março, e
pela Portaria n.º 42-A/2005, de 17 de Janeiro.

Não carece de visto do Tribunal de Contas nos termos do artigo
114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso.

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Defensor
Oliveira Moura. 1000279056

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Torna-se público que por despacho de 15 de Fevereiro de 2005, do
vereador com delegação de competências, Dr. José Cancela Moura, foi
autorizada a reclassificação profissional, nos termos da alínea c) do arti-
go 2.º e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, em
comissão de serviço extraordinária, de Felismina Amália Barbosa Torres
Pereira, na categoria de auxiliar administrativo, devendo realizar período
de seis meses de estágio, de acordo com o estipulado no n.º 1 da alínea
b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, aten-
to o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão de Gestão de
Pessoal, com delegação de competências, Alexandra Ribeiro.

3000166869

Aviso

Torna-se público que por despacho de 15 de Fevereiro de 2005, do
vereador com delegação de competências, Dr. José Cancela Moura,
foi autorizada a reclassificação profissional, nos termos da alínea d)
do artigo 2.º e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
em comissão de serviço extraordinária, de Ricardo Fernando Rodrigues
Barroso, na carreira de especialista de informática, devendo realizar pe-
ríodo de seis meses de estágio, de acordo com o estipulado no n.º 1 da
alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, aten-
to o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão de Gestão de
Pessoal, com delegação de competências, Alexandra Ribeiro.

3000166868

Aviso n.º 10/05

Abertura de concurso interno de acesso geral
para um lugar de arquitecto assessor principal

1 — Para os devidos efeitos, faz-se público que por despacho de
15 de Fevereiro de 2005, do vereador José Cancela Moura, por dele-
gação de competências, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, con-
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curso interno de acesso geral para um lugar de arquitecto assessor
principal, do quadro do pessoal desta autarquia.

2 — Prazo de validade — o prazo para apresentação de candidatu-
ras é de 10 dias úteis e é válido para o lugar posto a concurso e para
os que vierem a ser necessário preencher no prazo de três meses.

3 — Local de prestação de trabalho — o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 — Serviço — aquele onde o funcionário está a exercer funções.
5 — Legislação aplicável — a este concurso aplicam-se as disposi-

ções do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 27 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplicação
da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores.

AC + EPS
CF = —————

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular — visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pondera-
dos os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

(2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)
AC = ————————————————————

6

sendo:

AC = avaliação curricular;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

a) Classificação de serviço — será efectuada a média da classifica-
ção dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspondên-
cia dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos — 20 valores;
9 pontos — x valores.

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida — 19 valores;
Habilitações de grau superior — 20 valores.

c) Experiência profissional — a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a fórmula seguinte:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = —————————————

3

d) Formação profissional — para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica acres-
cem à habilitação-base ou outras acções de formação profissional, com
ou sem avaliação em que o concorrente tenha participado como for-
mando ou formador e que estejam ligados com a área funcional do
lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data em que ocor-
reu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção — visa avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos em função das exigências do cargo a
desempenhar, tem a duração de 15 minutos, sendo comunicado aos
candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de actas de reuniões do júri do concurso.

8 — Formalização — o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão requerimento-tipo, a obter na Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal para o efeito, no qual deverá constar o nome do candida-
to, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência (rua e
número, código postal e localidade), número de telefone, 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 e declaração
em alíneas separadas e sob compromisso de honra da 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.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente com-
provadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que

se encontra vinculado, donde conste a natureza do vín-
culo, a antiguidade na actual categoria, na carreira e na
função pública e a classificação de serviço dos últimos
três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

9 — Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçados à Divisão Municipal de Gestão de
Pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da Re-
pública, 4430 Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues dentro do
prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expedido
até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

10 — A relação de candidatos e lista de classificação será afixada
para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal de
Gestão de Pessoal.

11 — Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara Mu-
nicipal de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 — Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

13 — O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — o director de Departamento Municipal de Comu-
nicação e Imagem, arquitecto António Manuel Freitas Martins.

Vogais efectivos — o arquitecto assessor principal, Joaquim
Duarte Rocha, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e a chefe de Divisão Municipal de Gestão de
Pessoal, Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta
Ribeiro.

Vogais suplentes — o arquitecto assessor principal António
Abrantes Jorge Gonçalves, e a chefe de consultadoria
jurídica, Dr.ª Maria Conceição Almeida Araújo Monteiro
da Rocha.

17 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000166866

Aviso n.º 45/04

Concurso externo de ingresso para seis lugares
de fiscal municipal de 2.ª classe

Nomeação

Torna-se público que por despacho da chefe de Divisão Municipal
de Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, de 22 de
Fevereiro de 2005, foi nomeado no cargo de fiscal municipal de
2.ªclasse, Pedro Filipe Noronha de Resende Horta, classificado em 2.º
lugar 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.

22 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão Municipal de Gestão
Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000166849
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JUNTA DE FREGUESIA DE NORDESTINHO

Aviso

Concurso externo de ingresso para o provimento de um
lugar de auxiliar administrativo do quadro de pessoal
da Junta de Freguesia de Nordestinho.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 16
de Fevereiro do ano 2005, está aberto concurso externo de ingresso,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República, para o provimento de um lugar de auxiliar
administrativo, da carreira de pessoal auxiliar, pertencente ao quadro
de pessoal desta Junta de Freguesia, remunerado pelo índice 128, da
escala indiciaria para as carreiras do regime geral da função pública,
actualmente no valor de 397,22 euros, acrescido da remuneração
complementar com o valor de 49,47 euros.

O concurso reger-se-á, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e em conformidade com o disposto no
seu artigo 27.º, se faz constar:

1 — O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a con-
curso e para as que venham a ser necessárias prover no prazo de um
ano, a contar da data da publicação da lista de classificação final.

2 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos
gerais e especiais constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 — Habilitações literárias — escolaridade obrigatória.
4 — Local de trabalho — toda a área da Freguesia de Nordestinho.
5 — Formalização de candidaturas — a candidatura será formaliza-

da em requerimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia e
dele deverão constar: nome completo, estado civil, data de nascimento,
filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações literárias,
número, data e serviço que emitiu o bilhete de identidade, número de
contribuinte, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para os ser-
viços de pessoal da Junta de Freguesia de Nordestinho.

6 — Instrução do requerimento — o requerimento em que é soli-
citada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os documen-
tos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2, podendo, salvo o
disposto no número seguinte, ser dispensada a sua apresentação para
admissão a concurso se o candidato declarar sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontra relativamente a cada um desses
requisitos.

6.1 — Conteúdo funcional — o constante do n.º 1 do Despacho
n.º 4/89, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

7 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, obriga-
toriamente, de fotocópia de bilhete de identidade e o original ou fo-
tocópia autenticada do certificado de habilitações literárias.

8 — O júri pode solicitar a apresentação de documentos que con-
sidere necessários à apreciação das candidaturas.

9 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos, será de
avaliação curricular, prova de conhecimentos e entrevista profissio-
nal de selecção:

a) A prova de conhecimento escrita, com a duração de duas
horas, versará sobre a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Decre-
to-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar —
direitos e deveres dos funcionários) e o Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto.

b) A entrevista visa avaliar numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos.

10 — A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

AC + PCE + EPS
CF = ————————

3

e adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores.
11 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema

de classificação final, constam de actas de reunião do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

12 — As listas dos candidatos admitidos serão afixadas nos luga-
res públicos desta freguesia, nos termos do artigo 33.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; se houver candidatos excluídos, serão

os mesmos notificados nos termos do artigo 38.º, e a lista de classi-
ficação final será notificada nos termos 40.º do mesmo decreto-lei

13 — A composição do júri:

Presidente — Herculano Cabral Dutra, secretário desta Junta de
Freguesia.

Vogais efectivos — Maria Carmélia Costa Soares Medeiros, chefe
de Secção de Pessoal da Câmara Municipal de Nordeste; e
José Vieira Mateus Amaral, tesoureiro desta Junta de Freguesia.

Vogais suplentes — Maria Otília Costa Medeiros, técnica
profissional especialista principal da segurança social e
presidente da Assembleia de Freguesia de Nordestinho; e José
Daniel de Medeiros, membro da Assembleia de Freguesia de
Nordestinho.

17 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Junta, Gilberto António
Vigário Couto. 3000166029

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Aviso n.º 15/2005-JFSS

Transferência

Carlos Jorge Antunes de Almeida, presidente da Junta de Freguesia
de São Sebastião (Setúbal):

Torna público que, para os devidos efeitos, por deliberação com o
n.º 67/2005-JFSS, tomada em reunião ordinária da Junta de Freguesia,
realizada a 7 de Fevereiro de 2005, foi pedida, autorizada e portanto
aceite, de harmonia com o disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º
427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção actualizada pela Lei n.º
23/2004, de 22 de Junho, aplicável às autarquias locais por força do
disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
alterado pela Lei n.º 6/92, de 29 de Abril, para desempenho de fun-
ções nesta autarquia, da categoria de assistente administrativo, da
carreira administrativa, Marta Isabel Parreira dos Santos, integrando
o quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Junta, Carlos Jorge
Antunes de Almeida. 1000279058

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.ª classe.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião de 25 de
Fevereiro de 2005, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, conjugado com o dis-
posto no artigo 4.º e n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, na sua actual redacção, aplicável à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, nomear para
o lugar de técnico superior de 2.ª classe (escalão 1, índice 400), a
candidata aprovada no estágio — engenheira Susana Isabel Lourenço
Valente.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

28 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Luís Manuel dos
Santos Correia. 3000166829

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.ª classe (área de engenharia civil).

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião de 25 de
Fevereiro de 2005, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
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pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, conjugado com o dis-
posto no artigo 4.º e n.º 5 do artigo 6.º Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, na sua actual redacção aplicável à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, nomear para
o lugar de técnico superior de 2.ª classe (área de engenharia civil) —
escalão 1, índice 400, o candidato aprovado no estágio — engenhei-
ro Nuno Manuel Querido Maricato.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

28 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Luís Manuel dos
Santos Correia. 3000166828

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 foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e no
jornal Primeiro de Janeiro, do passado dia 21 de Janeiro de 2005, a
abertura do procedimento de selecção para provimento do cargo de di-
recção intermédia, grau 1, — director de Departamento Municipal —
área do ambiente, ao qual cabem as competências e atribuições des-
critas no Regulamento da Macroestrutura Organizacional dos Servi-
ços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da Câmara
Municipal da Maia, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 262, Apêndice n.º 131, de 8 de Novembro de 2004.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de uma candidatura em nome de Maria Assunção Calheiros de
Abreu, a qual, analisado o respectivo currículo profissional, de acordo
com o disposto no n.º 2, do artigo 2l.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, reúne os requisitos legais para o exercício de cargos
dirigentes, sendo possuidora do perfil e experiência profissional ade-
quados ao cargo a prover.

Assim, de harmonia com a deliberação do conselho de administra-
ção, tomada na reunião que teve lugar no dia 21 de Fevereiro de 2005,
nomeio a candidata Maria Assunção Calheiros de Abreu, no cargo de
director de Departamento Municipal — Área do Ambiente, em regi-
me de comissão de serviço por três anos, renovável por iguais perí-
odos de tempo. A presente nomeação produz efeitos a partir da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

Anexa-se ao presente aviso nota relativa ao currículo académico e
profissional da nomeada.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — Maria Assunção Calheiros de Abreu.
Habilitações académica:

Licenciada em Engenharia do Ambiente — Ramo Engenharia
Sanitária, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade Nova de Lisboa;

Pós graduação em gestão da segurança, higiene e saúde no
trabalho.

Currículo profissional:

Início de funções nos Serviços Municipalizados de Electricida-
de, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, em
20 de Outubro de 1987, como estagiária da carreira técnica
superior;

Em 6 de Novembro de 1988, nomeada na carreira técnica su-
perior dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia;

Nomeada em regime de comissão de serviço — chefe de Divisão
Municipal — Área de Estações de Tratamento de Águas
Residuais, desde 28 de Março de 1994, até à presente data.

Principais actividades desenvolvidas:

Gestão operacional da Estação de Tratamento de Águas Resi-
duais de Cambados;

Responsável pelo controlo analítico e processual do sistema de
tratamento, bem como da sua respectiva aferição;

Controlo de poluição industrial — análise e aprovação de
processos de ligação de águas residuais industriais, da bacia de
drenagem da ETAR de Cambados;

Formação de técnicos na área da exploração de Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR);

Responsável pelo controlo de qualidade das águas de abastecimento
do Sistema Público do Concelho da Maia;

Elaboração de programas de controlo de qualidade e de
amostragem, e respectiva implementação;

Responsável pela supervisão e fiscalização dos serviços prestados
pela Entidade Exploradora da ETAR de Parada;

Colaboração técnica na avaliação de riscos dos postos de trabalho
e dos processos das ETAR, para a elaboração do respectivo
Manual de Segurança;

Responsável técnica da Estação de Compostagem de Lamas (desde
1994), acompanhamento da obra de remodelação da Estação
de Compostagem de Lamas e respectiva ampliação (2000);

Responsável pela supervisão da comercialização do correctivo
do solo agrícola — AGRONAT e pelo desenvolvimento de
novas utilizações de compostos obtidos a partir de lamas;

Responsável pelo licenciamento e controlo das ligações de águas
residuais resultantes da actividade de unidades industriais,
localizadas no concelho da Maia, nomeadamente — têxteis,
químicas, gráficas, farmacêuticas, curtumes, fabrico de aparelhos
e máquinas, entre outros, os sistemas de drenagem e tratamento
municipais;

Licenciamento ambiental das utilizações municipais em domínio
público hídrico, da valorização agrícola de lamas e da
comercialização de matérias fertilizantes;

Acompanhamento da legislação (nacional e comunitária) aplicável
nos diferentes âmbitos de actuação — águas residuais, licen-
ciamento industrial, águas de abastecimento, lamas compostos,
agricultura, etc;

Colaboração com escolas e universidades em trabalho na área
do ambiente e em teses de mestrado e de doutoramento;

Docente do «Curso de Técnicos e Saneamento Básico»,
organizado pela CESL/FRINIL;

Orientadora de estágios;
Participação em vários seminários, conferências, acções de

formação e congressos.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000166813

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 foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e no
jornal Primeiro de Janeiro, do passado dia 21 de Janeiro de 2005, a
abertura do procedimento de selecção para provimento do cargo de di-
recção intermédia, 1.º grau — director de Departamento Municipal —
área de obras, ao qual cabem as competências e atribuições descritas
no Regulamento da Macroestrutura Organizacional dos Serviços
Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da Câmara
Municipal da Maia, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 262, Apêndice n.º 131, de 8 de Novembro de 2004.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de uma candidatura em nome de Ângelo Lúcio e Sousa de Oli-
veira Maia, a qual, analisado o respectivo currículo profissional, de
acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º
93/2004, de 20 de Abril, reúne os requisitos legais para o exercício de
cargos dirigentes, sendo possuidor do perfil e experiência profissional
adequados ao cargo a prover.

Assim, de harmonia com a deliberação do conselho de administração,
tomada na reunião que teve lugar no dia 21 de Fevereiro de 2005, no-
meio o candidato Ângelo Lúcio e Sousa de Oliveira Maia, no cargo de
director de Departamento Municipal — Área de Obras, em regime de
comissão de serviço por três anos, de acordo com o n.º 3, artigo 21.º, da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro. A presente nomeação, produz efeitos
a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Anexa-se ao presente aviso nota relativa ao currículo académico e
profissional do nomeado.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — Ângelo Lúcio e Sousa de Oliveira Maia.
Habilitações académicas:

Licenciado em Engenharia Civil, opção de Estruturas, pela fa-
culdade de Engenharia do Porto;
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Pós-graduação em Engenharia do Ambiente — Ramo Trata-
mento de Água e de Águas Residuais.

Currículo profissional:

Início de funções nos Serviços Municipalizados de Electricida-
de, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, em
24 de Fevereiro de 1989, como estagiário da carreira técnica
superior;

Em 24 de Fevereiro de 1989, nomeado na carreira técnica su-
perior dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia;

Nomeado em regime de comissão de serviço — chefe de Divisão
Municipal — Área de Obras, desde 6 de Novembro de 2002,
até à presente data.

Principais actividades desenvolvidas:

Fiscalização, contratação, licenciamentos, representação e co-
ordenação de obras públicas, que os Serviços Municipalizados
da Maia na qualidade de dono de Obra, levam a efeito;

Responsável pela Divisão de Exploração, desde 3 de Janeiro de
1994, até meados de 2001, elaborando os programas de
exploração dos sistemas públicos de abastecimento de água e
de drenagem de águas residuais;

Elaboração de estudos, projectos, concursos públicos, desenho,
topografia e telegestão;

Responsável pelo Sistema de Informação Geográfica Cadastral;
Análise de todos os problemas de natureza técnica relativos à

concepção dos sistemas públicos e prediais de abastecimento
de água, e de drenagem de águas residuais;

Promove o lançamento das empreitadas, acompanhando dos
processos de concurso em todas as suas fases, estudos, projectos,
ensaios de campo, abertura de propostas, análise de propostas,
etc.

Desenvolvimento de vários projectos tipo de execução tais como —
central de pressurização de água tipo I, central de pressurização
tipo II, estação elevatória de águas residuais tipo I, estação
elevatória de águas residuais tipo II, projecto de betão armado
normalizado para caixas enterradas, etc;

Desenvolvimento de vários pormenores tipo de execução tais
como — ramal de ligação de água, ramal de ligação de águas
residuais, marco de incêndio, marco de ventosa, câmara de
grades para EEAR—TIPOI, caixa de contador para redes de
rega, placa identificadora de execução de ramais, etc.;

Definição de instruções, normas e regulamentos de carácter
técnico;

Implementou procedimentos e equipamentos relacionados com
a telegestão;

Participação de vários júris de concursos, quer internos quer
externos;

Participação em vários seminários, conferências, acções de
formação e congressos.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000166814

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 foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e
no jornal Primeiro de Janeiro, do passado dia 21 de Janeiro de 2005,
a abertura do procedimento de selecção para provimento do cargo
de direcção intermédia, l.º grau — director de Departamento Muni-
cipal — Área de Departamento Administrativo, ao qual cabem as compe-
tências e atribuições descritas no Regulamento da Macroestrutura
Organizacional dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Sane-
amento da Câmara Municipal da Maia, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 262, Apêndice n.º 131, de 8 de Novembro de 2004.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de duas candidaturas. A candidatura de Carla Susana Castro da
Silva, não pode ser considerada, pelo facto de não possuir vínculo à
função pública. A candidatura de Isabel Cristina da Silva Santos, a qual,
analisado o respectivo currículo profissional, de acordo com o dis-
posto no n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20
de Abril, reúne os requisitos legais para o exercício de cargos dirigen-
tes, sendo possuidora do perfil e experiência profissional adequados
ao cargo a prover.

Assim, de harmonia com a deliberação do conselho de administra-
ção, tomada na reunião que teve lugar no dia 21 de Fevereiro de 2005,
nomeio a candidata Isabel Cristina da Silva Santos, no cargo de direc-
tor de Departamento Municipal — Área de Departamento Adminis-
trativo, em regime de comissão de serviço por três anos, de acordo
com o n.º 3, artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro. A pre-
sente nomeação, produz efeitos a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

Anexa-se ao presente aviso nota relativa ao currículo académico e
profissional da nomeada.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — Isabel Cristina da Silva Santos.
Habilitações académicas — licenciada em Economia.
Currículo profissional:

Início de funções nos Serviços Municipalizados de Electricida-
de, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, em 4
de Dezembro de 1995, como estagiária da carreira técnica
superior;

Em 8 de Maio de 1997, nomeada como técnica superior de 2.ª
classe;

Em 23 de Novembro de 2000, nomeada como técnica superior
de 1.ª classe;

Nomeada em regime de comissão de serviço — chefe de Divisão
Municipal — Área Financeira, em regime de substituição, em
3 Dezembro de 2001;

Nomeada em regime de comissão de serviço — chefe de Divisão
Municipal — Área Financeira, desde 28 de Março de 1994,
até à presente data.

Formação complementar — participação em diversas acções de
formação, nomeadamente:

«O Tribunal de Contas — Fiscalização Prévia» — CCRN;
«Fiscalização Sucessiva e Concomitante pelo Tribunal de Contas»

— CCRN;
«Contabilidade Pública da Administração local» — Quadro &

Metas — Consultores de Gestão e Formação, L.da;
«Aprovisionamento Público» — Instituto de Gestão e Admi-

nistração Pública;
«Informática» — Primus — Promoção e Desenvolvimento

Regional, S. A.;
«Iva — 15.1» — Primus — Promoção e Desenvolvimento

Regional, S. A.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000166832

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 foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e no
jornal Primeiro de Janeiro, do passado dia 21 de Janeiro de 2005, a
abertura do procedimento de selecção para provimento do cargo de
direcção intermédia, 2.º Grau — chefe de Divisão Municipal — Área
de Tratamento de Águas Residuais, ao qual cabem as competências e
atribuições descritas no Regulamento da Macroestrutura Organizacional
dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da
Câmara Municipal da Maia, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 262, Apêndice n.º 131, de 8 de Novembro de 2004.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de duas candidaturas. A candidatura de Maria Flores Freitas de
Oliveira Vieira não pode ser considerada, pelo facto de não cumprir
um dos requisitos obrigatórios, formação na área de Química. A can-
didatura de Atília Maria de Freitas Pinheiro Sousa e Silva, a qual,
analisado o respectivo currículo profissional de acordo com o dispos-
to no n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, apli-
cado à administração local, pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, reúne os requisitos legais para o exercício de cargos dirigentes,
sendo possuidora do perfil e experiência profissional adequados ao cargo
a prover.

Assim, de harmonia com a deliberação do conselho de administra-
ção, tomada na reunião que teve lugar no dia 21 de Fevereiro de 2005,
nomeio a candidata Atilia Maria de Freitas Pinheiro Sousa e Silva, no
cargo de chefe de Divisão Municipal — Área de Tratamento de Águas
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Residuais, em regime de comissão de serviço por três anos, de acordo
com o n.º 3, artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro. A pre-
sente nomeação, produz efeitos a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

Anexa-se ao presente aviso nota relativa ao currículo académico e
profissional da nomeada.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — Atília Maria de Freitas Pinheiro Sousa e Silva.
Habilitações académicas — licenciada em Engenharia Química, pela

Faculdade de Engenharia do Porto.
Currículo profissional:

De 1 de Maio de 1991 a 31 de Julho 1998, exerceu funções nos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara
Municipal da Maia, em regime de contrato de prestação de
serviços;

De 6 de Maio de 1998, a 6 de Maio de 1999, nomeada como
estagiária da carreira técnica superior;

Em 1 de Julho de 1999, nomeada como técnica superior de 2.ª
classe;

Em 6 de Novembro de 2002, nomeada como técnica superior
de 1.ª classe.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000166833

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 foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e no
jornal Primeiro de Janeiro, do passado dia 21 de Janeiro de 2005, a
abertura do procedimento de selecção para provimento do cargo de
direcção intermédia, grau 2 — chefe de Divisão Municipal — área de
Controlo da Qualidade da Água, ao qual cabem as competências e atri-
buições descritas no Regulamento da Macroestrutura Organizacional
dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da
Câmara Municipal da Maia, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 262, Apêndice n.º 131, de 8 de Novembro de 2004.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de duas candidaturas. A candidatura de Maria Flores Freitas de
Oliveira Vieira não pode ser considerada, pelo facto de não cumprir
um dos requisitos obrigatórios, formação na área de Química. A can-
didatura da Marilia Alexandra Ferreira Rodrigues da Silva Gomes
Ramalho, a qual, analisado o respectivo currículo profissional, de
acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, aplicado à administração local, pelo Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, reúne os requisitos legais para o exercí-
cio de cargos dirigentes, sendo possuidora do perfil e experiência pro-
fissional adequados ao cargo a prover.

Assim, de harmonia com a deliberação do conselho de administra-
ção, tomada na reunião que teve lugar no dia 21 de Fevereiro de 2005,
nomeio a candidata Marília Alexandra Ferreira Rodrigues da Silva
Gomes Ramalho, no cargo de chefe de Divisão Municipal — Área de
Controlo da Qualidade da Água, em regime de comissão de serviço
por três anos, de acordo com o n.º 3, artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro. A presente nomeação produz efeitos a partir da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Anexa-se ao presente aviso nota relativa ao currículo académico e
profissional da nomeada.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — Marília Alexandra Ferreira Rodrigues da Silva Gomes
Ramalho.

Habilitações académicas — bacharel em Engenharia Química, pelo
Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Currículo profissional:
Início de funções nos Serviços Municipalizados de Electricidade,

Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, em 1 de Fevereiro
de 1999, como estagiária da carreira técnica;

Em 19 de Julho de 2000, nomeada na carreira técnica superior de
2.ª classe;

Em 5 de Novembro de 2002, nomeada na carreira técnica superior
de 1.ª classe.

Formação complementar — participação em diversos acções de
formação, nomeadamente — riscos físicos, químicos e biológicos;
segurança no trabalho.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000166835

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 foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e no
jornal Primeiro de Janeiro, do passado dia 21 de Janeiro de 2005, a
abertura do procedimento de selecção para provimento do cargo de
direcção intermédia, grau 2 — chefe de Divisão Municipal — Área de
Gestão de Água e Saneamento, ao qual cabem as competências e atri-
buições descritas no Regulamento da Macroestrutura Organizacional
dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da
Câmara Municipal da Maia, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 262, Apêndice n.º 131, de 8 de Novembro de 2004.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de uma candidatura em nome de José Adriano de Castro
Coutinho, a qual, analisado o respectivo currículo profissional, de
acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º
93/2004, de 20 de Abril, reúne os requisitos legais para o exercício de
cargos dirigentes, sendo possuidor do perfil e experiência profissional
adequados ao cargo a prover.

Assim, de harmonia com a deliberação do conselho de administra-
ção tomada na reunião que teve lugar no dia 21 de Fevereiro de 2005,
nomeio o candidato José Adriano de Castro Coutinho, no cargo de
chefe de Divisão Municipal — Área de Gestão de Água e Saneamen-
to, em regime de comissão de serviço por três anos, de acordo com
o n.º 3, artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro. A presente
nomeação produz efeitos a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

Anexa-se ao presente aviso nota relativa ao currículo académico e
profissional do nomeado.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — José Adriano de Castro Coutinho.
Habilitações académicas:

Bacharelato em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior de En-
genharia;

Pós graduação em Gestão da Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho.

Currículo profissional:

De 2 de Novembro de 1990 a 30 de Agosto de 1993, exerceu
funções nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Esposende, nomeadamente, nas áreas de fiscalização, vis-
torias, e ensaios de obras particulares, gestão do pessoal da
área de exploração, orçamentação de prestação de serviços e
execução de empreitadas por administração directa;

Em 23 de Março de 2001, nomeado engenheiro técnico de 2.ª
classe, nos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia;

Em 24 de Junho de 2003, nomeado engenheiro técnico de 1.ª
classe.

Principais actividades desenvolvidas — controlo de pessoal, con-
servação das redes de água e saneamento, execução de ramais
domiciliários e instalação de contadores de água, manutenção das
centrais elevatórias, acompanhamento de empreitadas.

Formação complementar — participação em diversas acções de
formação, nomeadamente:

«Técnicos Fiscais e Encarregados de obras de Abastecimento
de Águas e Esgotos», organizado pela Associação das Uni-
versidades da Região Norte, com a duração de 320 horas;

«Técnicos de Prevenção da Rede Hidrográfica», organizado pela
Associação das Universidades da Região Norte, com a duração
de 320 horas;

«Saneamento Básico Aplicado a Pequenos Aglomerados»,
organizado pela Direcção Geral da Qualidade do Ambiente,
na Câmara Municipal de Paredes de Coura.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000166836
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Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Agua e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e no
jornal Primeiro de Janeiro, do passado dia 21 de Janeiro de 2005, a
abertura do procedimento de selecção para provimento do cargo de
direcção intermédia, grau 2 — chefe de Divisão Municipal — Área de
Obras por Empreitada, ao qual cabem as competências e atribuições
descritas no Regulamento da Macroestrutura Organizacional dos Ser-
viços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da Câma-
ra Municipal da Maia, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 262, Apêndice n.º 131, de 8 de Novembro de 2004.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de uma candidatura em nome de Pedro Manuel dos Santos
Gonçalves Rito, o qual, analisado o respectivo currículo profissional,
de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, reúne os requisitos legais para o
exercício de cargos dirigentes, sendo possuidor do perfil e experiência
profissional adequados ao cargo a prover.

Assim, de harmonia com a deliberação do conselho de administra-
ção tomada na reunião que teve lugar no dia 17 de Fevereiro de 2005,
nomeio o candidato Pedro Manuel dos Santos Gonçalves Rito, no cargo
de chefe de Divisão Municipal — Área de Obras por Empreitada, em
regime de comissão de serviço por três anos, renovável por iguais
períodos de tempo. A presente nomeação produz efeitos a partir da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Anexa-se ao presente aviso nota relativa ao currículo académico e
profissional do nomeado.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — Pedro Manuel dos Santos Gonçalves Rito.
Habilitações académicas — bacharelato em Engenharia Civil, pelo

Instituto Superior de Engenharia do Porto.
Currículo profissional:

Início de funções nos Serviços Municipalizados de Electricida-
de, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, em 4
de Abril de 1994, como estagiário da carreira técnica;

Em 8 de Setembro de 1995, nomeado engenheiro técnico de
2.ª classe;

Em 8 de Setembro de 1997, nomeado engenheiro técnico de
1.ª classe;

Em 8 de Fevereiro de 2001, nomeado engenheiro técnico prin-
cipal;

Em 13 de Junho de 2004, nomeado engenheiro técnico
especialista.

Principais actividades desenvolvidas — coordenação, acompanha-
mento e fiscalização das empreitadas de instalação de redes de distri-
buição de água, drenagem de águas residuais, construção de centrais
elevatórias de águas residuais, de centrais de pressurização de água, de
reservatórios de água e de estações de tratamento de águas residuais.

Formação complementar — frequência da acção de formação
intitulada «Fiscalização de Obras», Regime Jurídico de Realização de
Despesas Públicas; Enquadramento jurídico da Contratação Públicas;
Empreitadas de Obras Públicas; organizado pela Primus — Promoção
e Desenvolvimento Regional, S. A.

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000166837
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

EMPRESA DE PESCA S. JACINTO, S. A.
Sede: Avenida de Fernão de Magalhães, 584, 1.º, sala E,

3000-174 Coimbra

Capital social: € 1 500 000, totalmente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra, sob
o n.º 530.

Contribuinte n.º 500097240.

Assembleia geral anual

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei, convoco a assembleia geral da Empresa de Pes-
ca S. Jacinto, S. A., para reunir no próximo dia 15 de Abril, pelas
17 horas e 30 minutos, na sede social, acima indicada, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exer-
cício de 2004, apresentada pelo conselho de administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar sobre a proposta do conselho de administração para
alteração dos artigos 20.º e 21.º do contrato, cujo texto in-
tegral está à disposição dos accionistas na sede social;

5) Abordar qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

Se não houver quórum, fica já marcada nova reunião para o próxi-
mo dia 13 de Maio, às 17 horas e 30 minutos.

2 de Março de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, João Manuel Rodrigues Tomé da Cunha Martins.

3000166991

CAVES ALIANÇA, S. A.
Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual
da sociedade Caves Aliança, S. A., pessoa colectiva n.º 500059675,
com o capital social de € 7 500 000, integralmente realizado, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia com o
n.º 1140, para se reunir na sede social na vila de Sangalhos, concelho
de Anadia, no dia 26 de Abril de 2005, pelas 15 horas, com a seguin-
te ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e as
contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 2004;

2) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Discutir, aprovar ou modificar o relatório consolidado de

gestão e as contas consolidadas relativos ao exercício findo
em 31 de Dezembro de 2004;

5) Eleger os membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008;

6) Deliberar sobre a aquisição de acções próprias nos termos
consentidos pela lei;

7) Deliberar sobre a alienação de acções próprias.

4 de Março de 2005. — O Presidente da Assembleia Geral, Elísio
Martins Branco. 3000167050

QUINTAS FORUM PRIOR DO CRATO — SOCIEDADE
VITIVINÍCOLA, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convoco a assembleia geral de ac-
cionistas da sociedade anónima Quintas Forum Prior do Crato —

Sociedade Vitivinícola, S. A., pessoa colectiva n.º 502636785, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o
n.º 1236, com o capital social de € 90 000, para reunir no dia 26 de
Abril de 2005, pelas 10 horas e 30 minutos, na sede social em
Sangalhos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e as
contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 2004;

2) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Eleger os membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008.

4 de Março de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Nuno Afonso Simões Pena. 3000167052

QUINTA DA RIGODEIRA — CASA AGRÍCOLA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convoco a assembleia geral de ac-
cionistas da sociedade anónima Quinta da Rigodeira — Casa
Agrícola, S. A., pessoa colectiva n.º 506254348, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Anadia sob o n.º 2017, com o
capital social de € 50 000, para reunir no dia 22 de Abril de 2005,
pelas 10 horas e 30 minutos, na sede social em Ancas, com a seguin-
te ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e as
contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 2004;

2) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleger os membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008.

4 de Março de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Amândio Neves Albuquerque. 3000167053

FORUM PRIOR DO CRATO — VINHOS
SELECCIONADOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convoco a assembleia geral de ac-
cionistas da sociedade anónima Forum Prior do Crato — Vinhos
Seleccionados, S. A., pessoa colectiva n.º 502519886, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o n.º 2172, com o
capital social de € 271 980, para reunir no dia 26 de Abril de 2005,
pelas 9 horas, na sede social em Sangalhos, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e as
contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2004;

2) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleger os membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008.

4 de Março de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Mário Augusto Moreira Briosa Neves. 3000167054

Z32C — IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Pedreiro, Gatão, Amarante

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante sob
o n.º 1360/990716.

Pessoa colectiva n.º 504757784.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários e do Código das Sociedades Comerciais (ar-
tigo 376.º), convoco os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia
geral, na sede e domicílio social, no próximo dia 20 de Abril, pelas
16 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício;

3) Proceder à apreciação geral dos actos da administração e fis-
calização da sociedade no ano de 2004;

4) Eleição dos novos corpos sociais para o triénio de 2005-
-2007.

Nos termos do artigo 11.º dos estatutos, terão direito a participar
na assembleia os accionistas que tenham acções averbadas ou deposi-
tadas numa instituição de crédito ou registadas nos termos legais, até
15 dias antes da reunião. Cada 100 acções concede direito a um voto.

Os accionistas sem direito a voto não podem assistir às assembleias
gerais, sem prejuízo de se agruparem e fazerem-se representar para o
efeito nos termos legais aplicáveis.

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel Ribeiro da Mota. 3000167061

AGÊNCIA DE VIAGENS JOAQUIM PEREIRA
RESENDE, S. A.

Sede: Rua do Conde de São Salvador, 492,
4450-264 Matosinhos

Capital social: € 200 000

Matriculada sob o n.º 18 377 na Conservatória do Registo Comercial
do Porto.

Pessoa colectiva n.º 500461805.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral anual nos escritórios na Rua do Conde de São Salvador, 492,
4450-264 Matosinhos, no dia 28 de Abril de 2005, pelas 12 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre as contas do exercício de 2004;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A participação na assembleia geral está subordinada aos artigos 10.º,
13.º e 14.º do contrato social.

3 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Assembleia Geral,
Raimundo Ferreira Martins. 3000167041

RESENDE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.
Sede: Rua do Conde de São Salvador, 492,

4450-264 Matosinhos

Capital social: € 1 500 000

Matriculada sob o n.º 14 970 na Conservatória do Registo Comercial
do Porto.

Pessoa colectiva n.º 500269165.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral anual nos escritórios, na Rua do Conde de São Salvador, 492,
4450-264 Matosinhos, no dia 29 de Abril de 2005, pelas 10 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre as contas do exercício de 2004;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A participação na assembleia geral está subordinada aos artigos 10.º,
13.º e 14.º do contrato social.

3 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Assembleia Geral,
Raimundo Ferreira Martins. 3000167042

TRANSPORTES RESENDE, S. A.
Sede: Rua do Conde de São Salvador, 492,

4450-264 Matosinhos

Capital social: € 625 000

Matriculada sob o n.º 17 225 na Conservatória do Registo Comercial
do Porto.

Pessoa colectiva n.º 501070699.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral anual nos escritórios, na Rua do Conde de São Salvador, 492,
4450-264 Matosinhos, no dia 22 de Abril de 2005, pelas 17 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre as contas do exercício de 2004;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A participação na assembleia geral está subordinada aos artigos 10.º,
13.º e 14.º do contrato social.

3 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Assembleia Geral, Jo-
aquim Manuel Martins Costa. 3000167040

AUTO VIAÇÃO ALMEIDA E FILHOS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade comercial anónima denominada Auto Viação Almeida e
Filhos, S. A., com sede em Sobrado, Castelo de Paiva, pessoa colecti-
va n.º 500038465, com o capital social de € 250 000, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva sob o
n.º 6, para reunirem em assembleia geral, no próximo dia 14 de Abril
de 2005, às 16 horas e 30 minutos, na Rua de Santos Pousada, 157,
1.º, sala 3, Porto, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto 1 — Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício de 2003;

Ponto 2 — Deliberar sobre a proposta de aplicação do resultado
líquido do exercício de 2003;

Ponto 3 — Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade.

Nos termos do artigo 20.º do pacto social, a assembleia geral é
constituída por todos os accionistas com direito a voto.

Em caso de representação voluntária da um accionista, a corres-
pondente representação deve ser comunicada ao presidente da mesa
da assembleia geral por escrito, com a antecedência mínima de cinco
dias úteis sobre a data designada para a reunião da assembleia geral.

A cada acção corresponde um voto.
As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que, para o

efeito, designarem.
Durante os 15 dias anteriores à data da realização da assembleia,

encontrar-se-ão, na sede social, à disposição dos Srs. Accionistas, para
consulta, as propostas a submeter à apreciação e deliberação da as-
sembleia geral, bem como os elementos de informação e documentos
a que se referem os artigos 288.º e 289.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 de Março de 2005. — A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Arlete José Azevedo Fontes de Almeida Gouveia. 3000167038

SIENT — SISTEMAS DE ENGENHARIA
DE TRÂNSITO, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da SIENT — Sistemas de Enge-
nharia de Trânsito, S. A., para, nos termos da lei e dos estatutos da
sociedade, reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 14 de Abril
de 2005, pelas 11 horas, na Rua de Passos Manuel, 102, 1.º, esquer-
do, em Lisboa com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciação e votação do relatório e contas da sociedade re-
ferentes ao exercício económico de 2004;

2) Deliberação sobre a proposta do conselho de administração
de aplicação dos resultados de 2004;
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3) Alteração do número de administradores de cinco para três;
4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Nota. — Nos termos dos estatutos, têm direito a participar nesta
assembleia geral os Srs. Accionistas que detenham, pelo menos, um
número de 100 acções. A cada 100 acções corresponde um voto.

3 de Março de 2005. — O Presidente da Assembleia Geral, Vítor
Coelho da Silva. 3000167059

COMPANHIA PORTUGUESA DE RATING, S. A.
Sede: Rua do Alto do Duque, 39, 1.º, 1400-009 Lisboa

Capital social: € 467 750

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 68 049.

Pessoa colectiva n.º 501965033.

Assembleia geral

ADITAMENTO À CONVOCATÓRIA

Serve o presente para, ao abrigo e nos termos do artigo 378.º do
Código das Sociedades Comerciais, comunicar aos accionistas da Com-
panhia Portuguesa de Rating, S. A., que, a requerimento da accionista
SaeR — Sociedade de Avaliação de Empresas de Risco, L.da, possui-
dora de acções representativas de mais 5 % do capital social da Com-
panhia Portuguesa de Rating, é incluído e aditado à ordem de traba-
lhos da assembleia geral, por mim convocada, em 15 de Fevereiro de
2005, para o próximo dia 29 de Março, pelas 12 horas, na Rua do
Alto do Duque, 39, em Lisboa, um novo assunto, sob o n.º 5: «Pro-
ceder à eleição de dois novos membros para o conselho de adminis-
tração, com mandato até ao termo do triénio em curso de 2004-2006,
em consequência das renúncias apresentadas pelos dois vogais do con-
selho de administração.»

4 de Março de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete. 3000167118
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4. Empresas — Registo comercial
PORTALEGRE
PONTE DE SOR

SOLAGO — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 263/910613; identificação de pessoa colectiva n.º 500418551.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005507997

FLEXOR, DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 349/931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503079324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2008214486

SETÚBAL
SEIXAL

PAITINTAS — CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO
DE TINTAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7609/
040528; identificação de pessoa colectiva n.º 506944212; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 06/041125.

Certifico foi alterado os artigos 2.º, 4.º, 5.º e 7.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma PAITINTAS — Construção Civil e
Comércio de Tintas e Acessórios, L.da

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste na indústria de pintura na construção civil,
recuperação e remodelação de edifícios, comércio de tintas e acessó-
rios para pintura; construção civil e obras públicas; compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de vinte mil euros e correspondente à soma das seguintes quotas:
uma quota do valor nominal de dezasseis mil euros pertencente ao só-
cio João Guilherme dos Santos; uma quota do valor nominal de quatro
mil euros pertencente ao sócio Carlos Alberto da Costa Pinheiro.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio João Guilherme dos
Santos, já designado gerente.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694777

HULEFRAMA — INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3732/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503507725; inscrições
n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 03 e 04/041119.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — apresentação n.º 03/041119.
Designação de secretário de sociedade:
José Mário Marques Santiago, casado, em 27 de Dezembro de 2002.
03 — Apresentação n.º 04/041119.
Dissolução:
Prazo para a liquidação: 3 anos a partir de 31 de Dezembro de 2002.
Designado liquidatário: Francisco Rodrigues dos Santos, em 28 de

Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694637

ASSICOMATE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2529/
920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502729520; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 05/041119.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

27 — Apresentação n.º 05/041119.
Deliberação de redução do capital:
Capital reduzido para: 1 000 000 euros.
Data da deliberação: 25 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694645

MATEBRICO — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5845/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505144620; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 01/041118.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação de redução do capital.
Capital reduzido para: 8 500 000 euros.
Data da deliberação: 21 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694670

F. A.  M.  SANTOS — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3135/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503118567; inscrições
n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 01 e 02/041119.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 01/041119.
Designação de secretário de sociedade:
José Mário Marques Santiago, casado, em 27 de Dezembro de 2002.
03 — Apresentação nº 02/041119.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a partir de 31 de Dezembro de 2002.
Designado liquidatário: Francisco Rodrigues dos Santos, em 28 de

Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694610
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ASS — INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5835/
001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505021927; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 02/041118.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

04 — Apresentação n.º 02/041118.
Deliberação de redução do capital.
Capital reduzido para: 3 000 000 euros.
Data da deliberação: 21 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694688

CAFÉ, PASTELARIA — DE IVO & JAIME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3648/
950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503448567;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 06 e 07/041203.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

19 — Apresentação n.º 06/041203, averbamento n.º 1.
Cessação das funções dos gerentes Sónia Patrícia Gomes Pereira

Oliveira e Nuno Frederico Gomes Pereira Correia, por renúncia, em
14 de Outubro de 2004.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, correspon-
dendo à soma de duas quotas iguais do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros, pertencendo urna a cada um dos sócios Manuel Dinis
Ferreira e Mariana Rocha Guerreiro Dinis Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, os quais desde
já são nomeados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um
gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004695579

A. BARREIROS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7237/
030529; identificação de pessoa colectiva n.º 506609243; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 08/041203.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 08/041203.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas 31 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004695560

ENGIERA — GABINETE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5339/
991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504491164;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 03/041203.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Apresentação n.º 03/041203, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Rua de João Palma Ferreira, lote 535,

Foros de Amora, Amora, Seixal.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004695587

MANJAR DO BATATEIRO — SNACK-BAR
E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7204/
030507; identificação de pessoa colectiva n.º 506544311; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/041203.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 02/041203.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004695595

IDEIAS COM COR — DECORAÇÃO
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3062/
931102; identificação de pessoa colectiva n.º 503078000; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 01/041203.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

04 — Apresentação n.º 01/041203.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004695056

COLÉGIO VILA ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7787/
041122; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/041122.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 7 de Outubro de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, licenciada Teresa
Isabel Dias de Rodrigues Vieira, respectiva notária, compareceram
como outorgantes:

1.ª Ana Isabel Palma Guerreiro Mestre;
2.ª Elisa Maria Dias Veiga de Almeida Pais Duarte Lopes.
E por elas foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-

cial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Colégio Vila Alegre, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Reserva Natural Paúl de
Arzila, lote 504, Casal do Sapo, freguesia de Fernão Ferro, concelho
do Seixal.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de colégio activida-
des educativas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada uma das
sócias.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694971

COUTINHO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7788/
041123; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/041122.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acta de registo:

Contrato de sociedade

No dia 19 de Novembro de 2004, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Licenciada
Teresa Isabel Dias de Rodrigues Vieira, respectiva notária, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Bruno Alexandre Lindinho Coutinho;
2.º Fábio Luís da Cruz Marques.
E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-

cial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Coutinho & Marques, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Valença, 6,
3.º, esquerdo, Cruz de Pau, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peças e acessórios
para veículos automóveis e motociclos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente urna a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária intervenção con-
junta de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694572

MINIMERCADO JÓIA AFRICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7748/
041119; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 07/
041119.

Certifico que, em referência e sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 19 de Novembro de 2004, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, perante mim, Maria Rosa
Pereira Correia, Notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes: José Manuel Vale Oliveira e Sousa, contribuinte fiscal
número 179533266, natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, casado com Anabela Pinto Teixeira Oliveira e Sousa sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Cesário Ver-
de, 12, 1.º, direito, Alto do Moinho, Corroios, Seixal, portador do
bilhete de identidade número 5331470 emitido em 22 de Janeiro de
2002 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Vítor Manuel
Martins Creado, contribuinte fiscal número 103449760, natural de
Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, solteiro, maior, re-
sidente na Rua de Francisco Tomás da Costa, 34, 3.º, esquerdo, em
Lisboa, portador do bilhete de identidade número 7820974 emitido
em 4 de Novembro de 2004 pelos SIC de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documentos
de identificação.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Minimercado Jóia Africa-
na, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Gomes Leal, 2-
-A, Quinta do Rouxinol, freguesia de Corroios, concelho do Sei-
xal.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares. Minimercado.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

3 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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

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.
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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.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694602

SESIMBRA

URBITERRAS — URBANIZAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00126;
identificação de pessoa colectiva n.º 500583765; data da
apresentação: PC-040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2003.

20 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Joaquim Rolo Pedrosa. 2005320790

CONSTRUPÁSCOA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02286;
identificação de pessoa colectiva n.º 506782980; data da
apresentação: PC-040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2003.

20 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Joaquim Rolo Pedrosa. 2005320803

TÁXIS SILVA & BRUNO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01285;
identificação de pessoa colectiva n.º 503691526; data da
apresentação: PC-040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2003.

20 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Joaquim Rolo Pedrosa. 2003952667

PINELA & PINELA SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00831;
identificação de pessoa colectiva n.º 503129690; data da
apresentação: PC-040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2003.

20 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Joaquim Rolo Pedrosa. 2003952640

CALALAU & PEREIRA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00832;
identificação de pessoa colectiva n.º 503129216; data da
apresentação: PC-040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2003.

20 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Joaquim Rolo Pedrosa. 2003952624

ARISTIDES D’ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00312;
identificação de pessoa colectiva n.º 502023171; data da
apresentação: PC-040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2003.

20 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Joaquim Rolo Pedrosa. 2003952608

ACTIVIDADES HOTELEIRAS DA QUINTA
DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00096;
identificação de pessoa colectiva n.º 500305706; data da
apresentação: PC-040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Joaquim Rolo Pedrosa. 2004713631

SETÚBAL

QUINTA NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA, TURISMO
RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04780/
980506.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. — A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado. 1000164383

SINES

I .  P.  N.  — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 46, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00454/
250394; identificação de pessoa colectiva n.º 503224286; data da
apresentação: 060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2006548220

PEOPLE MAN, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, lote 2, loja A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00871/
030522; identificação de pessoa colectiva n.º 506561232; data da
apresentação: 060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2003176470
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MADEIMÓVEL, ML — FABRICANTE DE PORTAS
E PERFIS, S. A.

Sede: Estrada da Costa do Norte, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00198/
910320; identificação de pessoa colectiva n.º 501476229; data da
apresentação: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722933

DROSUL — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada da Costa do Norte, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00278/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502085657; data da
apresentação: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722917

PACHECO & CRUZ — PADARIAS, L.DA

Sede: Sonega, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00419/
190393; identificação de pessoa colectiva n.º 502966254; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722976

SINETEL — SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 127, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00533/
150596; identificação de pessoa colectiva n.º 503647594; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722968

OLIVEIRA, ALVES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Bairro das Teimosas, Porto Covo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00634/
300998; identificação de pessoa colectiva n.º 501605797; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004310715

SITOURING — SOCIEDADE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Estrada Municipal, 554, Porto Covo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00733/
130201; identificação de pessoa colectiva n.º 501375643; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 28 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004310693

OCEAN — MERGULHADORES PROFISSIONAIS, L.DA

Sede: Urbanização de São Rafael, 14, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00814/
130502; identificação de pessoa colectiva n.º 506075249; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722909

SEEMARSINES — ACTIVIDADES
TURÍSTICO-MARÍTIMAS, L.DA

Sede: Urbanização de São Rafael, 14, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00832/
020902; identificação de pessoa colectiva n.º 504101846; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722895

NATURASINES — ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO
NA NATUREZA, L.DA

Sede: Urbanização de São Rafael, 2, lote 1, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00794/
271201; identificação de pessoa colectiva n.º 505684870; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722887

SILVA & CRISTINO — ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Zil 2, lote 1113, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00763/
250601; identificação de pessoa colectiva n.º 505472961; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
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tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 20 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722879

ELECTRO-RAPOSO — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Floresta, 29, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00797/
170102; identificação de pessoa colectiva n.º 505955059; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722860

M. SANTOS & IRMÃO — LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 33, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00365/
150192; identificação de pessoa colectiva n.º 502738308; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722810

TRANSPORTES DIOGO, L.DA

Sede: Urbanização do Farol, lote 5, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00503/
010995; identificação de pessoa colectiva n.º 503490148; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 20 de Março de 2002.

20 de Setembro de 2002. — A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144612

JOMARLIMPA — SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Sede: Zil 2, lote 116, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00323/
900716; identificação de pessoa colectiva n.º 501510443; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722801

VALTRÓIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Zil 2, lote 116, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00699/
240300; identificação de pessoa colectiva n.º 504917480; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722798

TORNISINES — TRABALHOS DE TORNO,
SERRALHARIA CIVIL, MECÂNICA E SOLDADURA, L.DA

Sede: Zil 2, Rua Cinco, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00314/
900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502367563; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722780

PIDWELL & BARBOSA, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00190/
901205; identificação de pessoa colectiva n.º 501479406; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722771

SETROVA — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00468/
080894; identificação de pessoa colectiva n.º 501534890; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

15 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722160

CLIDIS — CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS DE SINES, L.DA

Sede: Avenida de Domingos Rodrigues Pablo, 3, 2.°, direito,
Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00133/
270380; identificação de pessoa colectiva n.º 500935084; data da
apresentação: 060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722844
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MEDICINA DO TRABALHO DO LITORAL
ALENTEJANO, L.DA

Sede: Avenida de Domingos Rodrigues Pablo, 3-B, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00481/
050195; identificação de pessoa colectiva n.º 503355143; data da
apresentação: 060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722836

LABORATÓRIO DE ÁGUAS DO LITORAL
ALENTEJANO, L.DA

Sede: Praça da República, 23, 2,°, esquerdo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00475/
181194; identificação de pessoa colectiva n.º 503310980; data da
apresentação: 060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722828

ROMÃO VAZ, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 36, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00439/
291193; identificação de pessoa colectiva n.º 503102997; data da
apresentação: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723026

BERNARDINO & COLA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada da Costa do Norte, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00226/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 501678670; data da
apresentação: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722925

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

IPOVIANA — CENTRO DE INSPECÇÕES
AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 330; identificação de pessoa colectiva n.º 503259233; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 08/211204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

10 — Apresentação n.º 03/041026.
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-

zação, Provisória por dúvidas.
Data da deliberação: 11 de Outubro de 2004.
Conselho de administração: administrador único — Maria Luísa

Martins de Castro Pinto, casada, residente na Rua de D. Frei António
Montenegro, 159, Leça do Balio, Matosinhos; fiscal único — Fernando
Virgílio Cabral da Cruz Macedo, casado, residente na Rua de Santos
Pousada, 199, 3.° direito tras., Porto, revisor oficial de contas; fiscal
único suplente — Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, casado, resi-
dente na Rua de Raul Caldevilla, 126, 6.°, direito, tras., Porto, revi-
sor oficial de contas.

A Conservadora destacada, Filipa Sampaio Gomes.
10 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 08/041221.
Quadriénio: 2004-2007, convertida.
A Conservadora destacada, Filipa Gomes.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004396903

PNEU E ALGO MAIS — CASH E CARRY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 612; identificação de pessoa colectiva n.º 506516962; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/160804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

E-1 apresentação n.º 08/16082004.
Averbamento n.º 1.
Renúncia ao cargo de gerente por parte de Manuel António Fer-

nandes Pinto.
Data: 31 de Maio de 2004.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004382260

FEMETE — FÁBRICA DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00653/040629; identificação de pessoa colectiva n.º 504162136;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da
apresentação: of. 10/050128.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente João Albino Silva Bessa, por re-
núncia em 16 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Conservadora Destacada, Filipa
Antónia de Coimbra Sampaio Gomes Ferreira da Silva.

1000278082

JANEREDE — SOCIEDADE DE FABRICAÇÃO
DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO EM METAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00435/200599; identificação de pessoa colectiva n.º 504452495;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 04/041209.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi registada a dissolução e liquidação, sem haver lugar a partilha.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. — A Conservadora Destacada, Filipa
Antónia de Coimbra Sampaio Gomes Ferreira da Silva.

2004397179
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CASA BEITES — ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00426/160399; identificação de pessoa colectiva n.º 504607030;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 03/041214.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi registada a dissolução e liquidação, sem haver lugar a partilha.

Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Conservadora Destacada, Filipa
Antónia de Coimbra Sampaio Gomes Ferreira da Silva.

2004397144

JT — MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 428; identificação de pessoa colectiva n.º 504350722; inscri-
ção n.º 4; número da apresentação: 11.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 — Of. apresentação n.º 10/03052002.
Renúncia à gerência por parte de Manuel Jorge Veiga Tinoco.
4 — Apresentação n.º 11/03052002.
Alteração parcial do contrato.

ARTIGO 1.º

Sede: Rua do Dr. Germano Amorim, 227, nesta vila.

ARTIGO 3.º

Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Nuno José Ferreira Taxa, casado na comunhão de

adquiridos com Susana Raquel Vieira Ribeiro, com € 2500; Pedro
Emanuel Ferreira Taxa, casado na comunhão de adquiridos com Eli-
sabete Costa Santos; e Eduardo Martinho Matos Gonçalves, casado
na comunhão de adquiridos com Maria Teresa Barbosa Pereira cada
um com € 1250.

ARTIGO 6.º

Gerência

Compete a todos os sócios.
Forma de obrigar: intervenção conjunta dos três gerentes.

Está conforme.

3 de Outubro de 2002. — A Ajudante, Maria Helena Araújo da
Silva Cerqueira. 1000148764

CAMINHA

LEONEL MÁRIO FERNANDES BARROSO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 857/
20041221; identificação de pessoa colectiva n.º P 506564061;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20041221.

Certifico que Leonel Mário Fernandes Barroso constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Leonel Mário Fernandes Barroso,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Trás-o-Rio, na fregue-
sia de Riba de Âncora, concelho de Caminha.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serralharia, salão
de jogos, bar e café e fabricação de artigos plásticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencen-
te ao sócio Leonel Mário Fernandes Barroso.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem designados em assembleia geral, ficando desde já
designado gerente o sócio Leonel Mário Fernandes Barroso.

2 — A gerência poderá não ser remunerada, se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente em
todos os actos e contratos.

ARTIGO 5.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.

ARTIGO 6.º

Fica autorizado o único sócio a celebrar quaisquer contratos com a
sociedade desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto da
sociedade.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante máximo de cem mil euros, nos termos e condições
a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006189069

BALONAS & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 775/
020827; identificação de pessoa colectiva n.º 506256308; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20041217.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2004, a fl. 54 do
livro n.º 224-A, do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
de Matosinhos, foi aumentado o capital social em 245 000 euros,
subscrito em dinheiro, passando a ser de 250 000 euros, tendo sido
alterado o contrato de sociedade em epígrafe, no artigo 3.º, passando
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, é de duzentos e cinquenta mil euros, encon-
trando-se integralmente subscrito e realizado, e está dividido em duas
quotas, do valor nominal de cento e vinte e cinco mil euros, perten-
centes uma ao sócio Miguel Soares da Costa Pinto de Abreu, outra ao
sócio Pedro Teixeira Rego de Oliveira Balonas.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006189018

NORTIMPOM — UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 550/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504137859;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20041210.

Certifico que Maria José Gonçalves Nogueira, cessou funções de
gerente, na sociedade em epígrafe, em 15 de Julho de 2004, por re-
núncia.

16 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188984

CONTIMINHO — CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 244/
241086; identificação de pessoa colectiva n.º 501731490; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20041206.
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Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 20 de Novembro de 1990.

16 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188968

MELGAÇO

TRANSPORTES DIAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 132/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503987565;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; número e
data da apresentação: 06/041216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento de mudança de sede para Avenida do Hospital Novo,
84, 3.º, Vila, Melgaço;

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º e 5.º que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, em dinheiro, é de qua-
renta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito
cêntimos e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada, no valor
nominal de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e
oitenta e nove cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Fernando Gonçalves e Hugo Renato Meleiro Esteves.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral.

2 — A gerência pertence a José Alberto Fernandes Dias, e aos só-
cios, Fernando Gonçalves e a Hugo Renato Meleiro Esteves, estes
dois agora nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta respec-
tiva.

27 de Dezembro de 2004. — O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2007751119

RESTAURANTE INÊS NEGRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 115/
951009; identificação de pessoa colectiva n.º 503675261;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 05 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 02 e 03/041209.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes registos:

Cessação de funções da gerente Vitória Lopes de Sousa, por faleci-
mento em 16 de Setembro de 2002.

Designação da gerente Maria Cristina Pereira Passos Ameixa, ca-
sada, residente na Avenida de Salgueiro Maia, Vila, Melgaço, em 30
de Janeiro de 2004.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2004. — O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2007751038

MONÇÃO

A. E A., CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00381/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503390003; inscri-
ções n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 12 e 13/041227.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe que foi re-
gistada a sua dissolução, sendo o prazo para a liquidação de 3 anos, a
contar de 7 de Dezembro de 2004.

Mais certifico que foi registado o encerramento da liquidação, ten-
do sido as contas aprovadas em 8 de Dezembro de 2004.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2004479779

PAREDES DE COURA

ROYCO PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: São Bento, Cossourado, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 00152/990712; identificação de pessoa colectiva n.º 504576518;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 02/041228.

Certifico que, a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte acto de
registo:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Daniela Maria Antunes Rodrigues, casada.
Data: 20 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Judite do Céu de
Carvalho Correia Alves Gomes. 2007713195

OPTICOURA — MATERIAL ÓPTICO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Albano Barreiro, Coura Shopping, loja 1,
Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 00203/030612; identificação de pessoa colectiva n.º 505127660;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 03/041227.

Certifico que, a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte acto de
registo:

Facto: encerramento da liquidação.
Data da deliberação e aprovação das contas: 15 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Judite do Céu de
Carvalho Correia Alves Gomes. 2007713179

PONTE DA BARCA

FUNERÁRIA S.TA RITA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, Urbanização
das Fontainhas, loja 34, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 00195; identificação de pessoa colectiva n.º 505167611; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 02/03112004.

Certifico que, António Lopes da Costa, casado com Maria do Céu
Soares Fernandes, na comunhão geral, residente na Rua do
Dr. António Pimenta Ribeiro, 22, rés-do-chão, Arcos de Valdevez e
Orlando José Alves Ribeiro, solteiro, maior, residente na Rua de Nu-
nes de Azevedo, bloco 5, 3.º, esquerdo frente, Arcos de Valdevez, úni-
cos sócios da sociedade em epígrafe, deliberaram dissolver a referida
sociedade nos termos da presente escritura:

Que são os únicos e actuais sócios da sociedade comercial por quo-
tas Funerária S.ta Rita, L.da, com sede na Rua do Dr. Francisco Sá
Carneiro, Urbanização das Fontainhas, loja 34, da freguesia e conce-
lho de Ponte da Barca, pessoa colectiva número 505167611, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca sob
o n.º 00195, com o capital social de quinze mil euros, dividido em
duas quotas uma do valor nominal de nove mil euros pertencente ao
sócio António Lopes da Costa e outra de seis mil euros pertencente
ao sócio Orlando José Alves Ribeiro.

Que, pela presente, deliberam dissolver a referida sociedade.
Que não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas

contas sido encerradas e aprovadas, em 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000273195
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PONTE DE LIMA

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Antepaço, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1238/20021212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505914484; número e data da entrada: 01/20041216.

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.

16 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006073346

LUSO ESPANHOLA DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Casas, Novas, Anais, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 720/980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504259679;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 14 e 16/20041217.

Certifico que, por escritura lavrada aos 23 de Novembro de 2004
do Cartório Notarial de Braga do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de fl. 72 a fl. 74 do livro n.º 165-A e pelo
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 8, foi feita a cessação das funções
de gerente de Emilio Heliodoro Perez Fojon em 23 de Novembro de
2004, por renúncia.

Pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 8 foi feita a cessação das
funções de gerente Bienvenido Emilio Perez Lombao, em 23 de No-
vembro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007311054

LAURINDA & SÁ — SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Linhares, Bertiandos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 829/20000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504836943;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 06/20041220.

Certifico que, por escritura exarada em 29 de Setembro de 2004,
de fl. 90 a fl. 90 v.º do livro 402-E, do Primeiro Cartório Notarial de
Viana do Castelo foi, relativamente à sociedade em epígrafe, regista-
da a alteração parcial do contrato, quanto ao seu artigo 6.º, o qual
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, fi-
cando desde já nomeados ambos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

A redacção completa do contrato da sociedade, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007311011

RESIDENCIAL SÃO GONÇALO — SOCIEDADE
TURÍSTICA E HOTELEIRA, L.DA

Sede: São Gonçalo, Arcozelo 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 350/910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502518430;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 05/20041222.

Certifico que por carta dirigida à sociedade e, por esta recebida em
23 de Abril de 2004 foi, pelo averbamento n.º 1 exarado à inscrição
n.º 3 efectuada a cessação de funções de gerente de António Manuel
Marinho Ferreira de Sousa.

Data: 1 de Maio de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006073362

LOPES & SÁ — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Linhares, Bertiandos 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1287/20030516; identificação de pessoa colectiva
n.º 506589480; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
20041222.

Certifico que, por escritura exarada em 16 de Dezembro de 2004,
de fl. 1 verso a 2 do livro 359-S, do Cartório Notarial de Ponte de
Lima foi, relativamente à sociedade em epígrafe registada a dissolu-
ção e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007311020

ARAÚJO & ROSA, L.DA

Sede: Largo da Feira, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 288/891010; identificação de pessoa colectiva n.º 502227273;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20041222.

Certifico que, por sentença judicial, devidamente transitada em
julgado e, pela inscrição n.º 3 foi, relativamente à sociedade em epí-
grafe, regista a dissolução e averbada a matrícula.

Sociedade em liquidação.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007311062

H. S. FRIMESA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Carvalho, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 643/970818; identificação de pessoa colectiva n.º 503937789;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20041223.

Certifico que, por escritura exarada em 15 de Dezembro de 2004,
de fl. 90 a fl. 91 do livro n.º 358-S, do Cartório Notarial de Ponte de
Lima e, relativamente à sociedade em epígrafe foi registada a disso-
lução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2004.

Conferida está conforme.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007311070

ARAÚJO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Largo da Feira, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 270/890331; identificação de pessoa colectiva n.º 502132973;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 05/20041223.

Certifico que, por sentença judicial devidamente transitada em jul-
gado em 23 de Março de 2000 foi, decretada e dissolução da socie-
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dade em epígrafe, tendo sido averbado à respectiva matricula socie-
dade em liquidação.

Conferida está conforme.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007311097

GALIMINHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Largo dos Aviadores, lugar do Guio, Vitorino das Donas,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1215/20021025; identificação de pessoa colectiva
n.º 506247090; número e data da apresentação: 02/20041223.

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.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007311046

JORGE ARAÚJO, L.DA

Sede: Largo da Feira, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 376/920109; identificação de pessoa colectiva n.º 502680695;
número e data da apresentação: 01/20041223.

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.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007311038

VALENÇA

SANTOS & RIJO, L.DA

Sede: Centro Comercial Farruco, Avenida de Miguel Dantas,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 611;
identificação de pessoa colectiva n.º 504063480; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 05/041217.

Certifico que foi registado o aumento de capital e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado, 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
três mil duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos,
dividido em duas quotas iguais de onze mil seiscentos e quarenta e
dois euros e quarenta e oito cêntimos cada, uma de cada um dos só-
cios, Laureano Pinheiro e Maria Lúcia Dias Pereira.

Mais certifico que se encontra arquivado a redacção actualizada do
pacto na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004491469

PANADELUZ — PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Sede: Rua de Val Flores, edifício Atenas, loja 13,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 906;
identificação de pessoa colectiva n.º 505713209; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/041220.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2003.

23 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2007117665

RODMAN LUSITÂNIA — CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO NAVAL, S. A.

Sede: Parque Empresarial de Valença, lote 3, 11, Gandra,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 826;
identificação de pessoa colectiva n.º 505284863; data de recebi-
mento: 090904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

23 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2008166104

SOARES & SALVADOR, REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Rua dos Esquecidos, 6, rés-do-chão,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 575;
identificação de pessoa colectiva n.º 503851531; data do recebi-
mento: 310804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

23 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2008166090

CASANUEVA — MOBILIÁRIO E ARTIGOS DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Tito Fontes, 49, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 506287092; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/041217.

Certifico que foi registado o aumento de capital e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado, 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de trinta mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a uma quota pertencente ao único sócio
Manuel Agustin Rodriguez Salgueiro.

Mais certifico que se encontra arquivado a redacção actualizada do
pacto na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004491434

LORENZO — CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício São Gião II, 3.º, loja 6, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1066;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/041223.

Certifico que foi registada a deslocação da sede para o edifício
Gaveto, 6, rés-do-chão, superior, Val Flores, freguesia de Valença.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

27 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana Oliveira
Rita. 2004491485
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VALENÇA NÁUTICO — BAR, L.DA

Sede: Edifício Náutico, 1.º, lugar da Senhora da Cabeça,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 504308521; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 04/041222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e a alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 3.º, 5.º, 6.º e 7.º

3.º

O capital social é de seis mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada, no valor
nominal de três mil euros, pertencentes uma a cada um dos referidos
sócios, Nuno Filipe Marques Coimbra e Luís Miguel Gonçalves Viães.

5.º

A administração e representação da sociedade ficam a cargo dos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

§ único. A gerência poderá não ser remunerada se tal for delibera-
do em assembleia geral.

6.º

Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, Nuno Filipe Marques
Coimbra e Luís Miguel Gonçalves Viães.

7.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com a
intervenção de dois gerentes, em conjunto.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva o texto
actualizado do contrato.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria de Sousa Oliveira Rasquinho
Rita. 2007117673

VALENÇA NÁUTICO — BAR, L.DA

Sede: Edifício Náutico, 1.º, lugar Senhora da Cabeça, freguesia
de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 504308521; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041222.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
de gerentes: José Emílio Gonçalves Esteves; Flávio Manuel Vaz; Ar-
mando Lopes Correia Costa; Abílio Vieira de Sousa; José Lopes Ro-
drigues e Luís Sanchez Lavandeira, por renúncia, em 8 de Setembro
de 1999.

28 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria de Sousa Oliveira Rasquinho
Rita. 2007117681

PAULO NETO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Europa, loja 10, rés-do-chão, freguesia
de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 779;
identificação de pessoa colectiva n.º 505231409; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 04/041217.

Certifico que foi registado o aumento de capital e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado, 3.º que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de quarenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde a uma quota pertencente ao único sócio
Paulo José Ramos da Rocha Neto.

Mais certifico que se encontra arquivado a redacção actualizada do
pacto na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004491450

DIGITAL 2000, DIVERSÕES, L.DA

Sede: Rua dos Esquecidos, 34, lugar da Boavista,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 768;
identificação de pessoa colectiva n.º 505233452; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 03/041217.

Certifico que foi registado o aumento de capital e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado, 3.º que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cem mil euros, divi-
do em duas quotas iguais de cinquenta mil euros cada uma de cada um
dos sócios, Guillermo Blanco Rivas e Bruno Miguel Serra da Cunha.

Mais certifico que se encontra arquivado a redacção actualizada do
pacto na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004491442

GALISEC — MAQUINARIA E COFRAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona industrial de São Pedro da Torre, Arraial,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 506060900; data do recebi-
mento: 160704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491540

ELIDATRANS — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Status, Avenida de São Teotónio, lojas 49-55, 1.º,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 926;
identificação de pessoa colectiva n.º 506005534; data do recebi-
mento: 150704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491531

AQUECIMENTOS DE ALVAREZ & PEREZ, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 17, 2.º,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 876;
identificação de pessoa colectiva n.º 505847094; data do recebi-
mento: 090704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491604
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E. B. PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 3, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 854;
identificação de pessoa colectiva n.º 505590379; data do recebi-
mento: 060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491590

SALVADOR ALBA — EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Tito Fontes, 43, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 505907534; data do recebi-
mento: 050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491612

INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE VALENÇA, L.DA

Sede: Centro Comercial Europa, 1.º, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 872;
identificação de pessoa colectiva n.º 505900238; data do recebi-
mento: 050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491655

L. & F. MIRANDA, L.DA

Sede: Praceta da República, 12, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 505056526; data do recebi-
mento: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491647

CLÍNICA DE SÃO TEOTÓNIO, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 124,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 354;
identificação de pessoa colectiva n.º 502738979; data do recebi-
mento: 020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491639

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DE CAMINHOS
DE SANTIAGO, S. A.

Sede: Edifício ex-Alfândega, Avenida de Espanha,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 505509377; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491680

TRANSPORTES COCA, L.DA

Sede: Bogim, Cerdal, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 61;
identificação de pessoa colectiva n.º 500928010; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491671

RODAS & FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Tróias, Cristelo Covo, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 76;
identificação de pessoa colectiva n.º 500233896; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491663

ARAÚJO & PINTO, L.DA

Sede: Monte, São Pedro da Torre, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 801;
identificação de pessoa colectiva n.º 505462990; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491701

MONTE FAQUINA — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 17, 2.º, direito,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504563777; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491698

TRANSPORTES DE BETÃO PRONTO MIGUEL ALVES, L.DA

Sede: Passos, Cerdal, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 532;
identificação de pessoa colectiva n.º 503639990; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491221
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MÁRIO MANUEL G. CRUZ, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Colégio Português, edifício Luso-Galaico,
loja 3, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1002;
identificação de pessoa colectiva n.º 506807657; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491175

PORTINCA — CONSTRUTORA CIVIL E IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, edifício Status, loja 33-40,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1044;
identificação de pessoa colectiva n.º 507015398; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 03/041207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato.

Artigo alterado 2.º
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: compra, venda, revenda e arrenda-
mento de todo o tipo de imóveis, promoção imobiliária, gestão de
imóveis de qualquer género, realização de estudos, plantas e projectos
de engenharia, arquitectura, prestação de serviços e execução de obras
de engenharia e arquitectura, construção, reparação e manutenção de
edifícios, urbanizações e de estruturas para qualquer tipo de destino,
produção de qualquer material para a construção e relativa comerci-
alização, agência de comércio e de intermediação para os bens acima
citados, realização e comercialização de Know-How relativos aos sis-
temas industrializados para a pré-fabricação, importação e exporta-
ção de produtos para a construção, instalação e manutenção e con-
servação de aparelhos e equipamentos informáticos, execução da
instalação de pechilaria, electricidade, automatização, climatização,
ar comprimido, ar frio industrial, telefone, informática, telecomuni-
cações e alarmes contra incêndios e roubo.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva o texto
actualizado do contrato.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004491388

TRANSPORTES ALVES & FIGUEROA, L.DA

Sede: Edifício Status, salas 49-55, 1.º,
Avenida de São Teotónio, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 950;
identificação de pessoa colectiva n.º 506535703; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/041207.

Certifico que foi registada a designação de gerente: José Manuel
Boullosa Gonzalez, casado com Maria Lúcia Santório Lago, na comu-
nhão de adquiridos.

Data da deliberação: 25 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004491370

CONSTRUÇÕES J. TEIXEIRA MENDES & FILHOS, L.DA

Sede: Miúdal, Verdoejo, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 245;
identificação de pessoa colectiva n.º 502147954; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491213

AGRUPACION SERVIVE 2 — PORTUGAL — COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Tróias, 83, 1.º,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 791;
identificação de pessoa colectiva n.º 505504588; data do recebi-
mento: 120704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491558

CONSTRUÇÕES CONVALI, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 17, 2.º,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 505730421; data do recebi-
mento: 120704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491582

J. ALVES & NOBRE, L.DA

Sede: Tróias, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 48;
identificação de pessoa colectiva n.º 500484210; data do recebi-
mento: 090704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491574

JOSÉ DO PAÇO RODRIGUES, L.DA

Sede: Bairro de Santa Luzia, 25, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 65;
identificação de pessoa colectiva n.º 500956537; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491248

GONZALEZ & GONZALEZ, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Tito Fontes, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 46;
identificação de pessoa colectiva n.º 500468362; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491230
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VALORMINHO — VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Rua da Trindade, Casa das Varandas,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 503796328; data do recebi-
mento: 190704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491523

MOTO CRUZAMENTO, L.DA

Sede: Monte, São Pedro da Torre, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 503481408; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491167

ELECTROGANDRA — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua da Bela Vista, 7, Real, Gandra, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 972;
identificação de pessoa colectiva n.º 506657086; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491159

GAVIN, DIAS & RAMALHOSA, L.DA

Sede: Centro Comercial Lara, São Sebastião, loja 13,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 466;
identificação de pessoa colectiva n.º 503314234; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491205

IRMÃOS ESTEVES & VILARINHO, L.DA

Sede: Paço, Verdoejo, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 222;
identificação de pessoa colectiva n.º 502004070; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491191

OURIVESARIAS TOMÉ & VIEIRA, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 49,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892459; data do recebi-
mento: 010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004491183

VIANA DO CASTELO

CONSTRUTORA GOMES MATIAS RODRIGUES
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1493; identificação de pessoa colectiva n.º 502598859;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20041125.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede para a Rua da Cidade Nova, 432, loja, rés-do-chão,
direito, freguesia de Darque, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria de
Fátima Ribeiro Morais de Macedo. 2007823691

COSTAVIA REPARAÇÕES DE TUBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2520; identificação de pessoa colectiva n.º 504319850; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 38/20041126.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2007823764

ÁGUAS DO MINHO E LIMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2715; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 88/
20041117.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
nomeação do presidente do conselho de administração.

Nomeado: José Carlos Tentúgal Valente, por cooptação.
Data da deliberação: 23 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007823748

ANTÓNIO INÁCIO MACIEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 130; identificação de pessoa colectiva n.º 500024448; inscri-
ções n.os 26 e 27; números e data das apresentações: 57 e 58/
20041118.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução da sociedade.

Prazo para a liquidação: o do artigo 150.º, n.º 1 do Código das Socie-
dades Comerciais.

Certifico ainda que foi depositada fotocópia da acta da qual consta
a nomeação de liquidatário.

Nomeado: António José dos Prazeres Faria Luciano.
Data da deliberação: 19 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007823683
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ANTÓNIO INÁCIO MACIEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 130; identificação de pessoa colectiva n.º 500024448;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 56/20041118.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a ces-
sação de funções do gerente Manuel Paulo Painhas da Cunha Maciel.

Data da deliberação: 19 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007823756

ROLIMA — BOBINAGEM DE MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1541; identificação de pessoa colectiva n.º 502681438;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20041129.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede.

Sede: Parque Empresarial da Praia Norte, Rua de Cabo Verde, lote
B 2, 33, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007824876

FESB — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2146; identificação de pessoa colectiva n.º 503913430; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 22/20041129.

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 2004 exarada a fl.
28 a fl. 29 v.º do livro n.º 325-B do 1.º Cartório Notarial de Barce-
los, foi aumentado o capital de 24 940 euros para 50 000 euros, ten-
do sido alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo
3.º e aditamento do 9.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, e outros va-
lores do activo, constantes da escrita social é de cinquenta mil euros,
dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de vinte e dois
mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Fernanda Elisa Peixoto
da Silva Brito e outra de vinte e sete mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Eduardo Augusto Peixoto da Silva Brito.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios, através de deliberação unânime
tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capital, na
proporção das suas quotas e até ao limite de dez vezes o valor do
capital social.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007824892

CHIVARRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3589; identificação de pessoa colectiva n.º 506826422; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/20041125.

Certifico que por escritura de 26 de Outubro de 2004 exarada a
fl. 83 do livro n.º 405-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do Cas-
telo, foi alterado o pacto da sociedade supra, passando o artigo 4.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes, sendo
gerentes os sócios Vítor Manuel Oliveira Chivarria e Joaquim Vieira

Neves & único, para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de
um gerente.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria de
Fátima Ribeiro Morais de Macedo. 2007823705

COSTA & IGREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3706; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 28/20041206.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede para Rua de Armando Almeida Fernandes, 35-39,
freguesia de Meadela, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007827662

ESTORES MAE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2691; identificação de pessoa colectiva n.º 505044994;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20041207.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
cessação de funções do gerente Jorge Manuel Pires Coelho, por re-
núncia, em 15 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007811340

JOSÉ ABREU ENES DA LAGE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 273; identificação de pessoa colectiva n.º 500154341;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 38/20041203.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede para Rua do Poço Pescadouro, 220, freguesia de
Meadela, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007811332

RESULIMA — VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2080; identificação de pessoa colectiva n.º 503694398;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 26 e 27/20041129.

Certifico que foi depositada fotocópia da carta da qual consta a
nomeação do presidente do conselho de administração.

Nomeado: Almerinda Maria Gago Horta Mendes Antas em repre-
sentação de Empresa Geral do Fomento, S. A.

Data: 1 de Outubro de 2004.
Certifico ainda que foi depositada fotocópia da carta da qual cons-

ta a cessação de funções do presidente do conselho de administração
Rui Manuel Francisco de Melo Mesquita, por renúncia, em 23 de
Agosto de 2004.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007822016
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NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 778; identificação de pessoa colectiva n.º 501380167; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 61/20041220.

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2004 exarada de
fl. 78 a fl. 79 v.º do livro n.º 127-H do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi aumentado o capital de 5000 euros para 50 000 eu-
ros, tendo sido alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto aos
artigos 2.º, 3.º e 5.º, que passam a ter à seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho de materiais de construção civil. Transportes rodoviários de mer-
cadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros, está dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
vinte e cinco mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade pertence aos sócios Guilherme Antu-
nes Pires das Neves e Maria Teresa Antunes Parente Pires já designa-
dos e a Nuno Parente Pires das Neves, ora designado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e, contratos é
suficiente a assinatura do gerente Guilherme Antunes Pires das Ne-
ves, porém, os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos gerentes.

3 — A gerência poderá nomear gerentes em assembleia geral, que
poderão ser estranhos à sociedade.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007822075

SAPATARIA PATOS, DE FERNANDA, SOUSA
& FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 854; identificação de pessoa colectiva n.º 501468820; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 49/20041220.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 16 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007827999

SOCOVIANA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2140; identificação de pessoa colectiva n.º 503791342; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 49/20041215.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 25 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007822040

JOSÉ SILVA & TEOTÓNIO BARRETO — CONSULTORIA
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2800; identificação de pessoa colectiva n.º 505361612; inscri-
ção n.º 15; números e data das apresentações: 43, 44 e 46/
20041215.

Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 2004, exarada
de fl. 16 a fl. 18 do livro n.º 357-S do Cartório Notarial de Ponte de
Lima, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos ar-
tigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de cinco mil
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António José Ribeiro
Lima e António Nuno Pereira Coutinho dos Reis Faria.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabe aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, desde já, ambos os sócios nomeados
gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007822598

JOSÉ SILVA & TEOTÓNIO BARRETO — CONSULTORIA
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2800; identificação de pessoa colectiva n.º 505361612;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 45/20041215.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
cessação de funções do gerentes João Carlos Vieira Pimenta, Filipe
Osório de Sousa Felgueiras Lopes e Luís Fernando Torres Magalhães
Vieira Araújo, por renúncia, em 24 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007822601

SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DE CARDIELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1152; identificação de pessoa colectiva n.º 502047674;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 25/20040721.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
recondução da direcção e fiscalização.

Prazo: triénio 2004-2006.
Data da deliberação: 25 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007822032

AMADEU ALVES SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3115; identificação de pessoa colectiva n.º 505722399; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/20041213.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 21 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007811405



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 50 — 11 de Março de 20055428

VILA NOVA DE CERVEIRA

TÁXIS JOÃO CANTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 340; identificação de pessoa colectiva n.º 505541815;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/04922.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi registado
a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 16 de Setembro de 2002.

Conferida. Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005699705

VILA REAL
ALIJÓ

ÁREA D’OURO — TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 00335/
030626; identificação de pessoa colectiva n.º 506633284.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas, do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, em exercício,
(Assinatura ilegível.) 2005263206

CHAVES

TEXAS FLAVIENSE — TRANSPORTE DE TURISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00996;
identificação de pessoa colectiva n.º 504356224; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 10/171204.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Apresentação n.º 10/041217.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2004.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2007218518

FLAVILUZ — RECLAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00493;
identificação de pessoa colectiva n.º 502561300; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/171204.

Certifico que Ester Fernandes Rei cessou as funções de gerente, por
renúncia, em 7 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2007218500

JOÃO GRILO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01156;
identificação de pessoa colectiva n.º 505804948; inscrições n.os 02
e 03; números e data das apresentações: 01 e 02/141204.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 3.º do pacto social e
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem, compra e venda de areias, gravilhas e ci-
mento a granel.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cem mil
euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
noventa e nove mil euros, pertencente ao sócio João Manuel Rodri-
gues Grilo Pereira, e duas iguais do valor nominal de quinhentos eu-
ros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Cristiana Pe-
reira Grilo e João Francisco Pereira Grilo.

Foi ainda designado gerente, José Carlos da Silva Velho Franco,
solteiro, maior, em 7 de Dezembro de 2004.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2007218461

AGIDOC — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00529/
920220; identificação de pessoa colectiva n.º 502704624; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/041215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 02/041215.
Reforço do capital e alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º os quais ficaram com a seguinte nova

redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AGIDOC — Mediação Imobiliária, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em quatro quotas; uma no valor nominal de dois
mil quinhentos e vinte e cinco euros, pertencente à sócia Odete Ra-
mos e três quotas iguais no valor nominal de oitocentos e vinte e
cinco euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel
Ranos Borges, Luís Miguel Ramos Borges e Ana Isabel Ramos Bor-
ges.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, José Luís Dias.
2007218488

CONSTRUÇÕES HERMÍNIO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00867/
961219; identificação de pessoa colectiva n.º 503774529; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 14 e 15/041229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 14/041229.
Designação de secretário: António Luís Aguiar de Morais, casado;

suplente: Maria Rodrigues Coelho, solteira, em 6 de Dezembro de
2004.

Apresentação n.º 15/041229.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º o qual passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de € 23 000, na proporção das respectivas
quotas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, José Luís Dias.
2007218569
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PESO DA RÉGUA

SALÃO FANTÁSTICO — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 610; identificação de pessoa colectiva n.º 503884464; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/041229.

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 2004, exarada a
fl. 41 do livro n.º 82-D do Cartório Notarial de Santa Marta de Pe-
naguião, foi dissolvida e liquidada a sociedade acima indicada, com
sede no lugar dos Quatro Caminhos, edifício Monteiros, freguesia de
Godim, concelho de Peso da Régua, tendo as contas sido encerradas e
aprovadas em 14 de Dezembro de 2004.

Foi conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Cecília
Pereira de Lima Carvalhosa Rocha. 2006926772

JOVICENTER — INSTITUTO DE FORMAÇÃO
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 656; identificação de pessoa colectiva n.º 504257234; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 09/041210.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 2004, exarada a fl.
115 do livro n.º 176-A do Cartório Notarial de Peso da Régua, foi dis-
solvida e liquidada a sociedade acima indicada, com sede na Avenida de
Sacadura Cabral, 160, loja 5, freguesia de Godim, concelho de Peso da
Régua tendo as contas sido aprovadas em 30 de Setembro de 2003.

Foi conferida e está conforme.

16 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2006926136

SERRALHARIA DO RODO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 423; identificação de pessoa colectiva n.º 502455020; data da
apresentação: 020701.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar da Ribeira
do Rodo, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se encon-
tram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

30 de Setembro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2001798890

RIBEIRA DE PENA

ATBERG — EÓLICAS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, L.DA

Sede: Rua de D. Nuno Álvares Pereira, Ribeira de Pena
(Salvador), 4870-152 Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 78; identificação de pessoa colectiva n.º 505294656; inscrição
n.º 01; data da apresentação: 13122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

13 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681070

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS DE JOAQUIM
T. ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Sede: Cabo da Costa, Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 67; identificação de pessoa colectiva n.º 505261456; inscrições
n.os 01 a 03; data da apresentação: 121104.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681100

EEA — EMPREENDIMENTO EÓLICO DE ALVADIA, L.DA

Sede: Avenida da Noruega, Salvador, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 61; identificação de pessoa colectiva n.º 504402625; inscrições
n.os 01 a 17; data da apresentação: 19112004.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme e conferido.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681097

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

JLOS — CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 119/20020130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505959623; data do depósito: 20041109.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Joaquim
Fernandes Osório. 2001845286

VALPAÇOS

ANTÓNIO JOAQUIM PINTO — TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00395/
041102; identificação de pessoa colectiva n.º P 507116844; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20041210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte acto:

Designação de gerente: Francisco Martins, casado, nomeado em 9
de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2003951962

ARMINDA TEIXEIRA BARREIRA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00003/
960904; identificação de pessoa colectiva n.º 816216282; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos ao encer-
ramento da liquidação referente à sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2003951989

VILA REAL

HENRIQUE JORGE DE SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 501139176; inscrição n.º 27;
número e data da apresentação: 03/040824.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Foi aumentado o capital da sociedade de € 200 000, para
€ 590 000.

Montante do aumento: € 390 000.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne aos artigos 1.º e 3.º, dos quais passaram a constar o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma de Henrique Jorge de Sousa
& Filho, L.da, tem a sua sede e estabelecimento na Zona Industrial,
lotes 90 e 91, freguesia de Constantim, concelho de Vila Real.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quinhen-
tos e noventa mil euros e corresponde à soma de oito quotas, sendo
uma do montante de oito mil euros, outra de montante de cento e
cinquenta e dois mil euros, outra de trezentos e doze mil euros, per-
tencentes à sócia Isaura dos Reis Lavouras, e duas de montante de mil
euros cada uma, duas de montante de dezanove mil euros cada uma e
uma de montante setenta e oito mil euros, pertencentes à sócia
J. A. L. — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142264

NOVA LUZTEL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1119;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508896; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 08/040824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade no que concerne ao artigo 3.º,
do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de duzentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e oito
euros e noventa e cinco cêntimos, distribuído pelos sócios da se-
guinte forma:

a) José Carlos Graça Freitas — quatro quotas nos valores nominais
de, respectivamente, setenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito
euros e dezanove cêntimos, oito mil oitocentos e dez euros e dois
cêntimos, quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e
setenta e nove cêntimos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e um
euros e oitenta e seis cêntimos;

b) Alfredo Augusto Ribeiro Marques — duas quotas nos valores
nominais de, respectivamente, oito mil novecentos e setenta e oito
euros e trinta e seis cêntimos e cinco mil novecentos e oitenta e
cinco euros e cinquenta e sete cêntimos;

c) Carlos Serafim Fonseca Sabrosa — duas quotas no valor nomi-
nal de, respectivamente, cinquenta e oito mil seiscentos e oitenta e
nove euros e oitenta e um cêntimos e oito mil cento e cinquenta e
cinco euros e trinta e cinco cêntimos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142272

ALI BABA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1043;
identificação de pessoa colectiva n.º 503323756; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números e data das apre-
sentações: 25, 26 e 27/040819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

O gerente José Pires da Silva cessou as suas funções, por renúncia.
Data: 21 de Maio de 2004.

A gerente Maria Fernanda Martins Afonso cessou as suas funções,
por renúncia.

Data: 21 de Maio de 2004.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne aos artigos 3.º e 6.º (1.ª parte), dos quais passaram a constar o
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de sete mil novecentos e oitenta euros e setenta e sete cêntimos,
dividido em duas quotas, uma no valor nominal de cinco mil quinhen-
tos e oitenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos, pertencente
ao sócio António José Sequeira da Costa e outra no valor nominal de
dois mil trezentos e noventa e quatro euros e vinte e três cêntimos,
pertencente à sócia Maria Fernanda Rebelo Sequeira da Costa.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios António
José Sequeira da Costa e Maria Fernanda Rebelo Sequeira da Costa,
desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatu-
ra de qualquer um deles.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142256

NICOAGRO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1133;
identificação de pessoa colectiva n.º 503545090; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 05/040824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade no que concerne ao artigo 6.º
do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de onze mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de cinco mil e qui-
nhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor Manuel
Gomes da Costa Nicolau e Ana Maria Ferreira da Silva Nicolau.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142230

TZIGAAN — ALTA COSTURA, ESTILISMO E DESIGN,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1990;
identificação de pessoa colectiva n.º 506193640; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 13/040819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Abril de 2004.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142221

AGRO TRANSMONTANO — COMÉRCIO
DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1364;
identificação de pessoa colectiva n.º 504096427; data da apresen-
tação: 280604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143880

DIESEL ELÉCTRICA TRANSMONTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 503232653; data da apresen-
tação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143899

MANUEL CAMPOSANA AMARAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1726;
identificação de pessoa colectiva n.º 505434679; data da apresen-
tação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143902

TORNEARIA MECÂNICA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1942;
identificação de pessoa colectiva n.º 506335062; data da apresen-
tação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143910

STAND VILA NOVA — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1679;
identificação de pessoa colectiva n.º 505243245; data da apresen-
tação: 230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143430

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: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143473

MARCELINO & NORBERTO — COMPETIÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2017;
identificação de pessoa colectiva n.º 506257800; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143112

MARCELINO & CEPEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1325;
identificação de pessoa colectiva n.º 504001230; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143104

MARÃO VIA — SOCIEDADES DE EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1211;
identificação de pessoa colectiva n.º 503713252; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143236

O MATEUS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 942;
identificação de pessoa colectiva n.º 503008613; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143139

SOUSA & FREITAS — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
E MATERIAL ELÉCTRICO PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 822;
identificação de pessoa colectiva n.º 502695285; data da apresen-
tação: 240604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143163

MAURÍCIO DOS SANTOS, ROGÉRIO
& RUI MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1595;
identificação de pessoa colectiva n.º 504744003; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143155

REAL RIO — COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 776;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568569; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143007

CHEMECO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1345;
identificação de pessoa colectiva n.º 504038419; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143228

PEIXOTO LOMBARDIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 501881395; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143210

TAXIS ANÍBAL RUA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1984;
identificação de pessoa colectiva n.º 506309070; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143201

ORTOPEDIA REAL — ESPECIALIDADES
ORTOPÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2006;
identificação de pessoa colectiva n.º 506340988; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143198

ALICER — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 671;
identificação de pessoa colectiva n.º 971174652; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143180

TRANSPORTES JOSÉ PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1612;
identificação de pessoa colectiva n.º 504836846; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143171

METALIMUR — METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1087;
identificação de pessoa colectiva n.º 503458210; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143538

SARAIVA & BROCHADO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 542;
identificação de pessoa colectiva n.º 501955429; data da apresen-
tação: 240604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143457

FLORA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2067;
identificação de pessoa colectiva n.º 505971879; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143465

REPRESENTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Z. SOUSA
& CAMILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 500401730; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143449

ILÍDIO GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 482;
identificação de pessoa colectiva n.º 501664432; data da apresen-
tação: 230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143406

VARIUS CANTUS — MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1933;
identificação de pessoa colectiva n.º 506329070; data da apresen-
tação: 230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143414

DR.A LÚCIA DIAS, CLÍNICA FISIÁTRICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1800;
identificação de pessoa colectiva n.º 505637715; data da apresen-
tação: 230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143422

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: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142795

TORRICARNES — TALHO E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641308; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142787

HAKYPNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1847;
identificação de pessoa colectiva n.º 505838575; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142779

AIMORÉ — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 502536918; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142760

CRUZ — GABINETE DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1226;
identificação de pessoa colectiva n.º 503769584; data da apresen-
tação: 240604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142744

A TRIGUEIRINHA DO MARÃO, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2065;
identificação de pessoa colectiva n.º 506076016; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143350

SERRALHARIA FUTURA — FABRICO, COLOCAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2055;
identificação de pessoa colectiva n.º 506436594; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143341

NORAI — MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1671;
identificação de pessoa colectiva n.º 505181371; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143520

BRINCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1046;
identificação de pessoa colectiva n.º 503311898; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143511

RODRIGUES & PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1034;
identificação de pessoa colectiva n.º 503264130; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143333

ANTÓNIO DIAS BOTELHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 638;
identificação de pessoa colectiva n.º 502241608; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143325

ÁLVARO CORREIA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 702;
identificação de pessoa colectiva n.º 971357668; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143317

ULTRA RADICAL — ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2037;
identificação de pessoa colectiva n.º 506467589; data da apresen-
tação: 230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143392

OS PIRATAS — VESTUÁRIO E MOBILIÁRIO
DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1581;
identificação de pessoa colectiva n.º 504828347; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143384

RODRIGUES & TAVEIRA — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1711;
identificação de pessoa colectiva n.º 505183528; data da apresen-
tação: 240603.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143503

SHAKER CAFÉ— ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1624;
identificação de pessoa colectiva n.º 504962140; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143490

PADARIA E CONFEITARIA NOGUEIRA & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2088;
identificação de pessoa colectiva n.º 506671003; data da apresen-
tação: 240603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143295

SERRALHARIA SUCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 961;
identificação de pessoa colectiva n.º 503069329; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143287

PETROEUROPA — COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1020;
identificação de pessoa colectiva n.º 503243990; data da apresen-
tação: 210604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143244

MONTIRAMALHÃO — FABRICO DE PORTAS
E JANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1567;
identificação de pessoa colectiva n.º 504751255; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143481

CABELEIREIRO PALOMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1379;
identificação de pessoa colectiva n.º 504138650; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142833

MOCHO & MOCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1302;
identificação de pessoa colectiva n.º 503971839; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142825

RESTAURANTE MANDARIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 902;
identificação de pessoa colectiva n.º 502946512; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142817

FISIODERMA — CLÍNICA DE FISIATRIA
E DERMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1422;
identificação de pessoa colectiva n.º 504288547; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142914

SÉRGIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 502072490; data da apresen-
tação: 250604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142906

SIACFOR — FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2048;
identificação de pessoa colectiva n.º 506330834; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143376

TÁXIS MOURÃO PEIXOTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1731;
identificação de pessoa colectiva n.º 505463466; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143368

GONÇALO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1473;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590901; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143120

SARGUIA, SOCIEDADE AGRO-RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1710;
identificação de pessoa colectiva n.º 505038560; data da apresen-
tação: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143309

ZUM ZUM — PUBLICIDADE, CONTABILIDADE,
AUDITORIA E CONSULTADORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1755;
identificação de pessoa colectiva n.º 503136417; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 04, e inscrições n.os 07 e 08; números e data das
apresentações: 03, 04 e 05/040901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

O gerente Luís Faria dos Santos cessou as suas funções, por renún-
cia.

Data: 16 de Agosto de 2004.
Foi designada gerente Aida Lopes Fernandes da Cunha
Data: 16 de Agosto de 2004.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne ao artigo 3.º e aditado o artigo 7.º, dos quais passaram a constar o
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, uma de cada uma das sócias, Cunningham Inves-
timents Limited e Aleutian International Inc.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de dez vezes o capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142647

PERITOTAL NORTE — SOCIEDADE DE PERITAGENS
E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1648;
identificação de pessoa colectiva n.º 505116340; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/040827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

A gerente Paula Alexandra Rego Ferreira Pinto cessou as suas fun-
ções, por renúncia.

Data: 20 de Maio de 2004.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008143988

CASA CAPITAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2094;
identificação de pessoa colectiva n.º 506323129; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 25/040902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade no que concerne ao artigo 1.º,
artigo 3.º e seu parágrafo único e artigo 5.º dos quais passaram a constar
o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma de Casa Capital — Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, e continua a ter a sua sede na Rua
de D. António Valente da Fonseca, 84, freguesia de São Dinis, conce-
lho de Vila Real.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de sessenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
de cinquenta mil euros pertencente ao sócio Noribal Rodrigues de
Azevedo e outra do valor de dez mil euros pertencente à sócia Hele-
na Paula Dias Valpaços.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até dez vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência social continua a pertencer ao sócio Noribal Rodrigues
de Azevedo e fica a pertencer a sócia Helena Paula Dias Valpaços,
desde já nomeada gerente, obrigando-se a sociedade com a assinatura
conjunta de dois gerentes.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142680

TÁXI — MOREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1954;
identificação de pessoa colectiva n.º 506283429; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/040730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Julho de 2004.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142248

TÁXI — MOREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1954;
identificação de pessoa colectiva n.º 506283429; data da apresen-
tação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos, referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008156125

CAFÉ ESTÁDIO — CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1427;
identificação de pessoa colectiva n.º 504304941; inscrição n.º 02;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e
data das apresentações: 12, 13 e 14/040830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para € 5000.
Montante do aumento: € 12,04.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne ao artigo 3.º , do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de mil e du-
zentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Sandra Pinto Miranda Ribeiro, Miguel Faceira Miranda, Nuno
Miguel Pinto Miranda e Marco Daniel Pinto Miranda.

A gerente Sandra Pinto Miranda Ribeiro cessou as suas funções,
por renúncia.

Data: 28 de Maio de 2004.

Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-
ne aos artigos 3.º e 4.º, dos quais passaram a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de mil duzen-
tos e cinquenta euros cada, pertencentes duas ao sócio Miguel Faceira
Miranda e uma a cada um dos sócios Nuno Miguel Pinto Miranda e
Marco Daniel Pinto Miranda.

ARTIGO 4.º

A gerência social continua a pertencer ao sócio Miguel Faceira
Miranda, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142620

Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.
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• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,40

Preços para 2005
(Em euros)

AVISO

1 — Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2005 em suporte de papel, CD-ROM e Internet.
2 — Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações

da responsabilidade dos nossos serviços.
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