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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

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
Polícia de Segurança Pública Repartição de Contratos, Aquisições

e Património

Endereço Código postal
Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º 1269-003

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213703900 213860132

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central ¢ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 01/INT/2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de serviços de limpeza de instalações do Comando Metropolitano de Lisboa.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os serviços a executar serão prestados nas áreas físicas definidas pelo Comando Metro-
politano de Lisboa.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.72.40.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes ¢

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
As constantes do anexo ao caderno de encargos.
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 \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 365 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
5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As constantes do artigo 8.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As constantes do artigo 3.º do programa do concurso.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos previstos no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e arti-
gos 34.º a 37.º do mesmo diploma.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço total mensal — 50 %;
2 Número total de horas a desempenhar na execução da totalidade do objecto do
concurso — 45 %;
3 Equipamentos a utilizar — 5 %.

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 n.º 01/INT/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 16 /11 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento no acto da entrega dos documentos ou pagamento à cobrança se solicitada
a obtenção dos documentos por correio ou fax.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

16 /11 /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 ————————

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /11 /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 ——————— Local ———————————————————————————

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

23 /09 /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.

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, Maria da
Graça Fernandes. 3000183175

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
Polícia de Segurança Pública Repartição de Contratos, Aquisições

e Património

Endereço Código postal
Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º 1269-003

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213703900 213860132

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 03/INT/2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de serviços de limpeza de instalações da Direcção Nacional e partes comuns.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os serviços a executar serão prestados nas áreas físicas definidas pela Direcção Nacional.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.72.40.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes ¢

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
As constantes do anexo ao caderno de encargos.
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 \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 365 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
5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As constantes do artigo 8.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As constantes do artigo 3.º do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos previstos no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e arti-
gos 34.º a 37.º do mesmo diploma.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

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

1 Preço total mensal — 50 %;
2 Número total de horas a desempenhar na execução da totalidade do objecto do
concurso — 45 %;
3 Equipamentos a utilizar — 5 %.

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 n.º 03/INT/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 15 /11 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento no acto da entrega dos documentos ou pagamento à cobrança se solicitada
a obtenção dos documentos por correio ou fax.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

15 /11 /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 ————————
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

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

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

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

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /11 /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 ——————— Local ———————————————————————————

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

23 /09 /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.

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, Maria da
Graça Fernandes. 3000183176

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
Polícia de Segurança Pública Repartição de Contratos, Aquisições

e Património

Endereço Código postal
Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º 1269-003

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213703900 213860132

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 9/RCAP/2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de peças homologadas e materiais para veículos da Polícia de Segurança
Pública.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Oficinas centrais da PSP, sitas na Rua do Proletariado, Quinta do Paizinho, Portela da
Ajuda, 2795-648 Alfragide.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 34.38.00.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes ¢

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

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

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 \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 365 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
5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As constantes do artigo 4.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As constantes do artigo 4.º do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos previstos no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e arti-
gos 34.º a 37.º do mesmo diploma.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa do concurso.
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III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

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

1 Desconto — 90 %;
2 Prazo de entrega — 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
Concurso público internacional n.º 09/RCAP/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 14 /11 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento no acto da entrega dos documentos ou pagamento à cobrança se solicitada
a obtenção dos documentos por correio ou fax.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

14 /11 /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 e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 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
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15 /11 /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 Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º e 4.º, 1269-003 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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

22 /09 /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.

22 de Setembro de 2005. — A Chefe de Divisão de Gestão Finan-
ceira e Orçamental, Maria da Graça Fernandes. 3000183137

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Comando Logístico e Administrativo
da Força Aérea

Direcção de Mecânica e Aeronáutica
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
Ministério da Defesa Nacional, Força
Aérea Portuguesa, Direcção de Mecânica
e Aeronáutica do Comando Logístico
e Administrativo da Força Aérea

Endereço Código postal
Avenida de Leite de Vasconcelos, 4, 2614-506 Amadora
Alfragide, edifício A, piso 3

Localidade/Cidade País
Alfragide, Amadora Portugal

Telefone Fax
214723727 214723850

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A
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I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central ¢ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Inspecção MPI + CZI motor TFE31-3-1C S/N P76666.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Inspecção MPI + CZI motor TFE31-3-1C S/N P76666.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
DGMFA — Alverca.
Código NUTS
PT16C.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 35.34.11.00-7 E164-0\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

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

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 060 a partir da decisão de adju-
dicação (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
5 % do valor do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 3.º, 5.º, 8.º e 10.º do programa de procedimentos.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 3.º, 5.º, 8.º e 10.º do programa de procedimentos.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
O indicado no artigo 8.º do programa de procedimentos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no artigo 8.º do programa de procedimentos.

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
Certificação emitida pela Honeywell designando o concorrente como Overhaul
Maintenance Center para o motor TFE731-3-1C.
III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público £

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio ¢

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

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

1 —————————— 4 —————————— 7 ——————————
2 —————————— 5 —————————— 8 ——————————
3 —————————— 6 —————————— 9 ——————————

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 adjudican-
te
Negociação com publicação prévia de anúncio 7906/DMA/2REP/2005.

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

Data limite de obtenção 14 /06 /2005 ou 038 dias a contar da

publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 32,75 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Ao valor referido inclui o IVA. O processo pode ser adquirido na morada indicada
em I.3) do anexo A, todos os dias úteis, das 9 horas às 11 horas e 45 minutos e das
13 horas às 15 horas e 30 minutos.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

15 /06 /2005 ou 039 dias a contar do envio da publicação do
anúncio.
Hora 16 horas.
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IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, 40 dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República

Hora 10 horas. Local 2.ª Repartição da Direcção de Mecânica Aeronáutica, sala A-325,
piso 3 do edifício A, sito na Avenida da Força Aérea Portuguesa, 27, 2614-506
Alfragide.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Considerando o modo de contagem dos prazos previstos no artigo 138.º do Decreto-
-Lei n.º 197, de 8 de Junho, o prazo referido em IV.3.3) para recepção de propostas será
a data indicada naquele ponto ou no 39.º dia a contar da data da publicação do presente
anúncio no Diário da República, consoante o que ocorrer mais tarde.
A sessão pública de abertura das propostas será a data indicada em IV.3.7.2) ou no 1.º
dia útil imediato ao último dia útil para apresentação das propostas, consoante o que
ocorrer mais tarde.

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

22 /09 /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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
CLAFA/DMA Alf. Pita

Endereço Código postal

Localidade/Cidade País
Portugal

Telefone Fax
214723860 214723850

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Gestor.falcon@emfa.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Tesouraria do Serviço Administrativo
do Comando Logístico e Administrativo
da Força Aérea

Endereço Código postal
Avenida da Força Aérea Portuguesa, 4, 2614-506 Amadora
edifício A, piso 2

Localidade/Cidade País
Alfragide, Amadora Portugal

Telefone Fax
214723620/1 214712786

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de
CLAFA/DMA Tcor Paulo Guerra

Endereço Código postal
Avenida da Força Aérea Portuguesa, 4, 2614-506 Amadora
edifício A, piso 3

Localidade/Cidade País
Alfragide, Amadora Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

22 de Setembro de 2005. — O Chefe do Serviço, Francisco Manuel
de Sampaio Hilário, Cor/AdmAer. 3000183128

Repartição de Viaturas e Embarcações
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
Ministério da Defesa Nacional, Força
Aérea Portuguesa, Repartição de Viaturas

Endereço Código postal
Avenida da Força Aérea Portuguesa 2614-506 Amadora

Localidade/Cidade País
Alfragide Portugal

Telefone Fax
214723717 217706926

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ofcatarino@emfa.pt ou jaelvas@emfa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de autotanques de combustível de 10 000 l.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de sete autotanques de combustível de 10 000 l.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Depósito Geral de Material da Força Aérea, em Alverca.
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Código NUTS
PT16C.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 34.14.47.30-4 E164-0X018-5 \\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Sete veículos.
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 \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 30 /04 /2008

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5 % do valor global do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento da adju-
dicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado nos termos das condições a apresentar pelos concorrentes,
em obediência ao estipulado no artigo 5.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
As exigidas nos artigos 3.º e 10.º do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no 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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 —————————— 4 —————————— 7 ——————————
2 —————————— 5 —————————— 8 ——————————
3 —————————— 6 —————————— 9 ——————————

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 007/RV/05.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 14 /11 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 200 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Ao valor referido acresce o IVA e poderá ser pago em cheque, numerário, depósito ou
transferência para o NIB 0035.0085.00085400.431.69, cujo titular é o Serviço Admi-
nistrativo do CLAFA, com conhecimento desta operação para o fax 214712786.
O processo pode ser adquirido na morada indicada em I.3), anexo A, todos os dias úteis,
às 11 horas e 45 minutos e das 13 horas às 15 horas e 30 minutos.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

14 /11 /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 candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

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 sala de concursos do CLAFA, piso 1 do edifício A, sito na
Avenida da Força Aérea Portuguesa, 27, Alfragide, 2614-506 Alfragide.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

22 /09 /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.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional, Força
Aérea Portuguesa, Serviço Administrativo
do CLAFA, Tesouraria

Endereço Código postal
Avenida da Força Aérea Portuguesa 2614-506 Amadora

Localidade/Cidade País
Alfragide Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

22 de Setembro de 2005. — O Chefe do Serviço, Francisco Manuel
de Sampaio Hilário, Cor/AdmAer. 3000183130

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Coimbra

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Centro Hospitalar de Coimbra José Manuel Gonçalves

Endereço Código postal
Serviço de Aprovisionamento, 3048-852
Quinta dos Vales, São Martinho do Bispo

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239800040 239812987

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Compras.aprov@chc.min-saude.pt www.chc.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Nutrição.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Centro Hospitalar de Coimbra.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração a que se referem as alíneas a) e b) do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

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

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

1 Apreciação da bioequivalência para os medicamentos em que esta característica é
fundamental/aptidão técnica às especificações solicitadas (30 pontos) (a);
2 Preço (30 pontos);
3 Tipo de embalagem (20 pontos) (b);
4 Prazo entrega (10 pontos);
5 Condições de pagamento/financeiro (10 pontos).
(a) Composição qualitativa e quantitativa (DCI ou nome genérico) — indicação da via
de administração.
(b) Preferência em blisters picotados nas formulações orais, com indicação nestes de:
prazo de validade, dosagem e número de lote.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 110003/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 22 /11 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro, cheque ou vale postal.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 190 — 3 de Outubro de 200521 470

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

22 /11 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para
publicação no Diário da República

Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 23 /11 /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 referido em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

22 /09 /2005

22 de Setembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração,
(Assinatura ilegível.) 3000183120

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Direcção Regional de Ordenamento do Território

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

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

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Centro de Saúde, Segurança Social e Centro de Dia dos Prazeres.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os principais trabalhos da empreitada são: estaleiro, demolições e movimento de ter-
ras, betão, impermeabilizações e drenagens, alvenarias, revestimentos, cobertura, car-
pintarias, serralharias, pinturas e envernizamentos, equipamento sanitário, rede de
distribuição de águas e de combate a incêndios, rede de drenagem de águas, sistema
solar térmico, electricidade, infra-estruturas de telecomunicações, instalações de ven-
tilação e climatização, arranjos exteriores, saneamento básico e pavimentação.
Preço base do concurso: 2 990 000 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Região Autónoma da Madeira, concelho da Calheta.
Código NUTS
PT300 MADEIRA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.50.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 450 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5 % do valor total do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira, através da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
com a seguinte autorização: a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, de classe que cubra o
valor global da proposta; as 4.ª, 5.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e a 1.ª subcate-
goria da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.
Os concorrentes não detentores de alvará de construção, a que se referem as alíneas
b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-
-se a concurso nos termos do disposto nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma
legal.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1a) Valia técnica da proposta — 0,60;
2 Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfactores:
3 Plano de trabalhos — 0,35;
4 Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra — 0,35;
5 Adequação dos planos de mão-de-obra e de equipamento ao plano de trabalhos — 0,30;
6b) Preço — 0,40.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 26/2005.
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IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 02 /11 /2005

Custo: 350 euros (papel opaco) ou 175 euros (suporte digital), a acrescer de IVA à
taxa legal em vigor nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias a contar da data da recepção
do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será feito em numerário ou cheque
visado passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

08 /11 /2005
Hora 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

66  dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes devidamente cre-
denciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 09 /11 /205

Hora 10 horas. Local indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta, referido em IV.3.6),
conta-se da data do acto público.

* 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.

20 de Setembro de 2005. — O Chefe de Gabinete, João Ricardo
Luís dos Reis. 1000292473

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

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
Faculdade de Ciências e Tecnologia Serviços Financeiros e Património
da Universidade de Coimbra

Endereço Código postal
Rua de Sílvio Lima, Faculdade de Ciências 3030-790 Coimbra
e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
(++351) 239700600 (++351) 239700688

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
http://www.fct.uc.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    £         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato para aquisição de um espectrómetro de ICP para determinar elementos maio-
res, menores, traços (ppb) e com capacidade de acoplagem a cromatógrafo iónico para
determinação da especiação do ferro e do crómio e um cromatógrafo iónico para deter-
minação de aniões e com capacidade de acoplagem a espectrómetro de ICP para equipar
o Centro de Geociências do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de um espectrómetro de ICP para determinar elementos maiores, menores,
traços (ppb) e com capacidade de acoplagem a cromatógrafo iónico para determinação
da especiação do ferro e do crómio e um cromatógrafo iónico para determinação de
aniões e com capacidade de acoplagem a espectrómetro de ICP para equipar o Centro de
Geociências do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade de Coimbra.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Código NUTS
1.02.02.06.03 Coimbra.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.25.33.21-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos33.25.32.20-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O indicado no ponto 1.1 do programa de concurso.
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 \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 180 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
Caução de 5 % sobre o valor da adjudicação, sem IVA incluído, prestada pelo concor-
rente em momento anterior à celebração do contrato.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As definidas no ponto 5 da memória descritiva, anexa ao programa de concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Definido no ponto 5 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
A referida no ponto 10 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou,
no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede,
filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos
corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do
registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa con-
servatória;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
c) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos
exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocor-
rido há menos de três anos, e respectivos balanços e demonstrações de resultados, ou,
no caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últimos
anos;
d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios;
e) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume dos seus fornecimentos de bens, objecto deste procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
f) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
g) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos, integrados ou não na empresa, e, mais
especificamente, daqueles que têm a seu cargo o controlo de qualidade, bem como das
habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especialmente dos afectos ao
fornecimento dos bens.

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\

ou para processos abaixo do limiar

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £

Ou:

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

1 —————————— 4 —————————— 7 ——————————
2 —————————— 5 —————————— 8 ——————————
3 —————————— 6 —————————— 9 ——————————

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 n.º 1/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 07 /11 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 17,85 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a) A pagar na Tesouraria da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra;
b) Envio à cobrança.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

11 /11 /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 candidatos
seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 180 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto do concurso é público.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
próprios concorrentes ou as pessoas que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes, nos termos definidos, para o efeito, no ponto 13 do programa
de concurso.
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 17 horas. Local Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coim-
bra, na morada indicada em I.1) do anúncio de concurso.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Fonte de financiamento — financiamento a 90 % por verbas do Programa Nacional de
Reequipamento Científico, promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), e 10 % por donativos da Prof. Doutora Ana Margarida Ribeiro Neiva.
Critérios de adjudicação — os critérios de adjudicação estão definidos nos pontos
14.1 e 14.2 do programa de concurso.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

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

19 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Lélio Quaresma Lobo. 3000183186

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
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 Cantanhede

Endereço Código postal
Praça do Marquês de Marialva 3060-909 Cantanhede

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231410100 231410199

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm_cantanhede.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
II.1.3) Tipo de contrato de serviços
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção/beneficiação/reparação edifícios escolares (JI/EB1) de Sanguinheira.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trabalhos preparatórios, movimento de terras, betão, alvenarias, cantarias, serralharias,
isolamentos e impermeabilizações, revestimentos, vidros, pinturas, instalação de cana-
lização, electricidade, aquecimento e arranjos exteriores.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 299 164,43 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida uma caução de 5 % do valor da adjudicação na execução do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os trabalhos serão pagos nos termos do artigo 21.º do
mesmo diploma. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara Municipal de
Cantanhede.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, 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 pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, 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:
a1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construções tradicionais, de
acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1.ª categoria,
na classe correspondente ao valor da proposta; ou
a2) 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a qual tem que ser de classe que
cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se
enquadra.
E ainda, em qualquer das alíneas:
a3) As 1.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, uma das quais tem que ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra
se enquadra:
a4) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alínea
anterior, e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo aos documentos,
os empreiteiros possuidores dessa autorização, aos quais ficará vinculado por contrato
para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;
b) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra
posta a concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no
anexo VIII do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;
b1) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da idoneidade, capacidade finan-
ceira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indicados nos pon-
tos 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o estabelecido no ponto 19.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso serão adoptados os seguintes critérios:
Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso, de valor não inferior a 50 % do valor estimado do contrato (preço da pro-
posta base);
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra, devendo um dos técnicos ter a categoria mínima de engenheiro civil e
com experiência em acompanhamento e direcção de obras de natureza pública da mesma
índole da obra em concurso.
A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do concurso
procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes.
Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não demonstrem apti-
dão para a execução da obra posta a concurso em relatório fundamentado, onde constem
as razões das admissões e exclusões, que será notificado a todos os concorrentes para
efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

a) Preço — 60 %;
b) Valia técnica da proposta — 40 %.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
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: 200 euros, mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque passado a favor do tesoureiro da CMC, acrescido
de portes de correio em caso de envio por esta via.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

16 /11 /2005
Hora 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem intervir as pessoas devidamente credenciados pelos concorrentes para esse
efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /11 /2005
Hora 10 horas. Local edifício dos Paços do Concelho, Salão Nobre.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

* 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.

16 de Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, com
competências delegadas, José Maria Maia Gomes. 3000183083

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 de 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 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
II.1.3) Tipo de contrato de serviços
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção da variante interna do Paião — 2.ª fase — Rua de 25 de Abril/Largo de
Alvideira e Rua da Piscina.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Demolições, movimento de terras, lancilagem, pavimentação, sinalização vertical, si-
nalização horizontal, ajardinamento, rede de rega e infra-estruturas eléctricas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente empreitada encontra-se na Classificação Estatística de Produtos por Acti-
vidade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 1232/98, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, com a classe 45.23,
categoria 45.23.1 e subcategoria 45.23.12.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

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 290 427,02 euros, mais 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 \\ e/ou em dias 060 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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 da empreitada, com exclusão
do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
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.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, 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 pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, 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 da
proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
b) 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeitem.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução da
obra posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante 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 nenhum concorrente
que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior previstos
na referida portaria, referentes aos três anos (1999, 2000 e 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 respectivas declarações anuais
de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração anual de
IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.
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;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra.
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 razões
das admissões e exclusões, que será notificado a todos os concorrentes para efeitos do
n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
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
IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

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 de execução e programação proposta (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.I.48.
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: 200 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Os pagamentos serão efectuados em numerário ou cheque passado à ordem do tesoureiro
da Câmara Municipal da Figueira da Foz, devendo as quantias ser acrescidas do IVA à
taxa em vigor.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

09 /11 /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 candidatos
seleccionados

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
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 10 /11 /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 dos 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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Não aplicável.

* 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.

22 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Duarte Silva. 3000183126

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

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 Loulé
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Endereço Código postal
Praça da República 8100-951

Localidade/Cidade País
Loulé Portugal

Telefone Fax
289400600 289415557

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dmai@cm-loule.pt http://www.cm-loule.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Execução da empreitada «Rede de águas de Cortelha e Vale Maria Dias».
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada tem como objectivo abastecer a rede de Cortelha e Vale Maria
Dias com água potável, a partir dos reservatórios do Barranco do Velho a construir.
Os trabalhos a realizar consistem resumidamente na execução do seguinte: adutora
de abastecimento da rede de Cortelha e Vale Maria Dias, dois reservatórios de água
e as respectivas instalações eléctricas, bem como a execução de ramais domiciliá-
rios.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Salir, concelho de Loulé.
Código NUTS
NI I, N2 05, N3 01, NCC 08.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.13.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.26.23.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso. O preço
base é de 264 804,87 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado. O prazo
de execução da obra é, no máximo, de 120 dias seguidos.
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 120 a partir da data da consigna-
ção (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, aquando da elaboração do contrato de adjudicação de empreitada, a cau-
ção definitiva de 5 % do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será deduzida
a mesma percentagem para reforço dessa caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal de Loulé.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os pagamentos efectuados de acordo com o disposto no
n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer mo-
dalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de
obras públicas, nos termos do disposto no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
os concorrentes serão submetidos a uma avaliação da sua capacidade económica, finan-
ceira e técnica, tendo em consideração os elementos de referência solicitados no progra-
ma de concurso, sendo excluídos os que não demonstrem aptidão para a execução da
obra posta a concurso.
2 — Para ser admitido a concurso é necessário ser titular de alvará de construção,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
a) 6.ª subcategoria da 2.ª categoria e ter a classe correspondente ao valor da proposta;
b) 3.ª subcategoria da 4.ª categoria e ter as classes correspondentes à parte dos traba-
lhos a que respeitam, caso o concorrente não concorra à faculdade conferida no n.º 6.3
deste programa de concurso.
3 — Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas, indicará, em do-
cumento anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos
quais ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem.
4 — Poderão igualmente concorrer:
a) Os concorrentes não detentores de certificado de alvará de construção, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, serão
admitidos nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;
b) Os concorrentes não detentores de alvará de construção, que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço
económico europeu, serão admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
A titularidade do alvará de construção, contendo as autorizações exigidas, prova-se
pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Cópia simples das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos de
IRS (incluindo a declaração anual e anexo I) ou IRC (incluindo a declaração anual de
rendimentos e anexo A), 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 de-
claração.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e a) a c) do n.º 19.4, todos
do programa de concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £
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Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 Garantia de boa execução e valor técnico da proposta (0,50);
2 Preço e cronograma financeiro da empreitada (0,30);
3 Prazo e cronograma físico da empreitada (0,20).

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

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

Data limite de obtenção 25 /10 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros, mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Municipal de Loulé.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

16 /11 /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 candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas, mas
só poderão intervir os representantes das firmas concorrentes devidamente iden-
tificados e credenciados para o acto, num número máximo de dois por firma con-
corrente.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /11 /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 Edifício Engenheiro Duarte Pacheco, Praça da República, 36, em
Loulé.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Não aplicável

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

\\ /\\ /\\\\

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Loulé, Leonel Martins
Departamento de Obras Municipais,
Divisão de Saneamento Básico

Endereço Código postal
Avenida de 25 de Abril 8100-951
(antigo Centro de Saúde)

Localidade/Cidade País
Loulé Portugal

Telefone Fax
289400600 289400900

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Loulé,
Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Rua do Município, 11 8100-561

Localidade/Cidade País
Loulé Portugal

Telefone Fax
289400600 289400900

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dom@cm-loule.pt http://www.cm-loule.pt

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Loulé,
Departamento de Obras Municipais,
Divisão de Saneamento Básico

Endereço Código postal
Avenida de 25 de Abril 8100-561
(antigo Centro de Saúde)

Localidade/Cidade País
Loulé Portugal

Telefone Fax
289400600 289400900

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

16 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000292518
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
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 Sintra DAPR

Endereço Código postal
Largo do Dr. Virgílio Horta 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de papel de reprografia, heliográfico e vegetal para o ano de 2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de papel de reprografia, heliográfico e vegetal para o ano de 2006, em
fornecimento parcelar e contínuo até ao montante de 76 000 euros, mais IVA, podendo
adquirir o caderno de encargos na Divisão de Aprovisionamento da CMS pelo
montante de 75 euros, mais IVA, e poderão ser consultados e impressos através do
site www.econstroi.com.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A entrega efectuar-se-á no Sector de Entregas, sito na Avenida da Aviação Portuguesa, 69,
em Sintra, acompanhada de guias de remessa contendo o número de processo contratual.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 21.12.10.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente aquisição encontra-se na Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro de 1993, com a categoria 21.21.1 e subcategoria 21.21.14 — Cartões dobráveis,
caixas e capas de papel ou cartão não canelado.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   £        SIM    ¢

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote ¢ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

Ou: Início 01 /01 /2006 e/ou termo 31 /12 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
É dispensada a caução prevista no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 197/99, dado o paga-
mento ser efectuado após a entrega e sempre com a referência ao cumprimento das cláu-
sulas contratuais.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Para efeitos de pagamento, as facturas deverão ser apresentadas com uma antecedência
de 44 dias úteis em relação à data do respectivo vencimento, contendo a identificação
das guias de remessa.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de con-
tribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e do-
micílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colec-
tiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titu-
lares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes, para a obrigarem, conserva-
tória do registo comercial onde e encontra matriculada e o seu número de matrícula
nessa conservatória;
b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao presente programa
de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
CT-2005/5003005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /10 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 190 — 3 de Outubro de 2005 21 479

Custo: ———————— Moeda: ————————

Condições e forma de pagamento

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

25 /10 /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 e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
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 26 /10 /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 sala de reuniões da Divisão de Aprovisionamento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A aquisição de papel de reprografia, heliográfico e vegetal é para o ano de 2006.

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

\\ /\\ /\\\\

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Divisão de Aprovisionamento Secção de Compras

Endereço Código postal
Travessa do Município, 3, c/v 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.econstroi.com

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão de Aprovisionamento Secção de Compras

Endereço Código postal
Travessa do Município, 3, c/v 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.econstroi.com

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

Organismo À atenção de
DAAN — Divisão Assuntos Secção de Expediente e Arquivo
Administrativos e Notariado

Endereço Código postal
Edifício dos Paços do Concelho, 2710 Sintra
Largo do Dr. Virgílio Horta

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

21 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
de Roboredo Seara. 3000183134

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 Sintra DAPR

Endereço Código postal
Largo do Dr. Virgílio Horta 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de massas asfálticas para o ano de 2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de massas asfálticas para o ano de 2006, em fornecimento contínuo até
ao montante de 280 000 euros, mais IVA, podendo adquirir o caderno de encargos na
Divisão de Aprovisionamento da CMS pelo montante de 50 euros, mais IVA, e pode-
rão ser consultados e impressos através do site www.econstroi.com.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Em articulação com a Divisão de Oficinas; DIL 1; DIL 2; DIL 3.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 14.51.20.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente aquisição encontra-se na Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro de 1993, com a categoria 14.50.1 e subcategoria 14.50.10.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 005 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
Atendendo a que os pagamentos se efectuam após a verificação do cumprimento do
objecto contratual, é dispensada a caução de 5 %.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado até 44 dias úteis após a entrega de factura.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de con-
tribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e do-
micílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colec-
tiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titu-
lares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes, para a obrigarem, conserva-
tória do registo comercial onde e encontra matriculada e o seu número de matrícula
nessa conservatória;
b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao presente programa
de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
c) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos
exercícios findos, nomeadamente balanço e demonstração de resultados, ou dos exercí-
cios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;
d) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três
anos;
e) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do
fornecimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
f) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e
tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
g) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
CT-2005/5003434.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 15 /11 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento

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

16 /11 /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 e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
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 17 /11 /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 sala de reuniões da Divisão de Aprovisionamento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O fornecimento de massas asfálticas é para o ano de 2006.

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

21 /09 /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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Divisão de Aprovisionamento Secção de Compras

Endereço Código postal
Travessa do Município, 3, c/v 2710 Sintra
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Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.econstroi.com

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão de Aprovisionamento Secção de Compras

Endereço Código postal
Travessa do Município, 3, c/v 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.econstroi.com

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

Organismo À atenção de
DAAN — Divisão Assuntos Secção de Expediente e Arquivo
Administrativos e Notariado

Endereço Código postal
Edifício dos Paços do Concelho, 2710 Sintra
Largo do Dr. Virgílio Horta

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

16 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
de Roboredo Seara. 3000183135

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Viseu

Endereço Código postal
Rua do Conselheiro Afonso de Melo 3510-024

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232422152 232424080

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
smasviseu@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    £         SIM    ¢
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Saneamento básico à freguesia de Cavernães — conclusão.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Obras de saneamento e obras relacionadas com condutas para abastecimento de
água.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Silvares e Ermida, freguesia de Cavernães, concelho de Viseu.
Código NUTS
Dão, Lafões.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.60-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.21.50-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 288 780,83 euros, excluindo o 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 12 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a exigir para garantir o contrato é de 5 % do valor da adjudicação e para
o reforço da mesma serão deduzidos 5 % por cada pagamento parcial que se efec-
tuar.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e
pagamento são efectuadas por rubrica orçamental dos Serviços Municipalizados de
Viseu e o pagamento correspondente aos autos de quantidade de trabalho, medidos
mensalmente, depois de deduzidos os descontos previstos no contrato.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Para ser admitido ao concurso é necessário possuir alvará, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, que contenha a(s)
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seguinte(s) autorização(ões), nos precisos termos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9
de Janeiro: 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, sendo que a classe da 6.ª subcategoria da
2.ª categoria deve corresponder ao valor da proposta. Os concorrentes nacionais de
Estados membros da União Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, ou os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu, em condições de igualdade com os concorren-
tes da União Europeia, nos termos desse Acordo e respectivos instrumentos de apli-
cação, ou os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Con-
tratos Públicos da Organização mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a se-
gurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Seguran-
ça Social, e declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço econó-
mico europeu, declaração comprovativa da regularização da situação tributária pe-
rante o Estado Português e declaração, sob compromisso de honra, de cumprimento
das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço econó-
mico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documento emitido pelo Banco de Portugal no mês em que o concurso tenha sido
aberto ou no mês anterior, cópia da última declaração periódica de rendimentos para
efeitos de IRS ou IRC, balanço e demonstração de resultados das respectivas declara-
ções anuais.
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, lista de obras executadas da natureza da obra
posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução, declaração, assinada
pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento e a ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou sob qualquer outra forma, declaração,
assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos, estejam ou não
integrados na empresa, a afectar à obra.

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 Preço da proposta (50 %);
2 Valor técnico da proposta (35 %);
3 Prazo de execução (15 %).

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 453.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 025 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque cruzado emitido à ordem.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

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

Hora 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Uma por concorrente, devidamente credenciada.
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 14 horas e 30 minutos. Local Salão Nobre da Câmara Municipal de Viseu.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

* 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.

15 de Setembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 1000292503
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ENTIDADES PARTICULARES

EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DE ALQUEVA, S. A.

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
EDIA — Empresa de Desenvolvimento
e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Zeca Afonso, 2 7800-522

Localidade/Cidade País
Beja

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Na sequência da publicação do anúncio no Diário da República, 3.ª série, n.º 154, de
11 de Agosto, referente ao concurso público n.º 11/2005 — Prestação de serviços para
elaboração do projecto de execução da barragem de Brenhas, e tendo-se verificado
discrepância entre o valor base do concurso constante do anúncio e o constante no
programa de concurso, cumpre esclarecer que o valor base é de 325 000 euros.

19 de Setembro de 2005. — O Administrador, João Manuel
Campelo Ribeiro. 1000292519

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.
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
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Gabinete Administrativo, piso 3, sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212879646 212947793

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Ga@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 157, de 17
de Agosto de 2005, e no Jornal Oficial da União Europeia, n.º S152, de 9 de Agosto
de 2005, para a elaboração do «Estudo prévio — IC 11 — Peniche (IP 6)/Torres Vedras
(IC 1/A 8)», informam-se os concorrentes de que foram juntas às peças patentes do
concurso cópias dos esclarecimentos prestados.

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

22 /09 /2005

22 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000183148

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
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Braga

Endereço Código postal
Rua do Castelo 4704-509 Braga

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253609600 253619623

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
debrg@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Melhoramento das condições de aderência com tratamentos superficiais nas EENN 101,
103, 103-3, 106, 204, 205, 207-1, 304, 306-1 e 307.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A realização de trabalhos inerentes à conservação do pavimento com fresagem e apli-
cação de misturas betuminosas a quente e a frio.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Verde, Amares, Terras de
Bouro, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Guimarães e Vizela.
Código NUTS
PT112 Cávado.
PT113 Ave.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.41-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

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
Extensão de cerca de 128,000 km.
O preço base do concurso é de 2 530 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 2 495 050 euros de pavimen-
tação e 10 000 euros de equipamentos de sinalização e segurança.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 36 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência de
verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinanciamen-
to obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas no caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento
europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
11.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeite, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de
concurso;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos
termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:
Liquidez geral > 104,26 %;
Autonomia financeira > 9,72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 506 000 euros (20,20 % do valor
estimado do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso 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 repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previsto
no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso 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 emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «recibo», e, se for o caso, documento equivalente apresen-
tado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS,
acompanhadas do respectivo anexo I, relativas aos anos de 2002, 2003 e 2004, e, se for
o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a empresa seja nacio-
nal ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de acti-
vidade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva 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, de acordo com o estipulado nas cláusulas 13.12
e 7.8 do caderno de encargos;

b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) 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 trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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 técnica da proposta — 40 %:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20 %:
K

1
 — Plano de trabalhos — 9 %:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3 %;
K

1.2
 — Planeamento das frentes de trabalho — 3 %;

K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3 %.
K

2
 — Plano de mão-de-obra — 4 %;

K
3
 — Plano de equipamento — 4 %;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3 %;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15 %:
K

5
 — Rendimentos de trabalho — 3 %;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 3 %;

K
7
 — Meios a utilizar — 3 %;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 3 %;

K
9
 — Estaleiro — 3 %;

a3) Gestão da segurança e saúde no trabalho — 5 %:
K

10
 — Lista para adaptação/complemento do plano de segurança e saúde e compilação

técnica — 2 %;
K

11
 — Lista de planos de monitorização e prevenção — 3 %;

b) Preço — 60 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 724/2005/COC/DEBRG.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: 600 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

10 /11 /2005
Hora 15 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 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 do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /11 /2005

Hora 15 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de
Braga, Rua do Castelo, 4704-509 Braga.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

* 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.

22 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000183144
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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
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Braga

Endereço Código postal
Rua do Castelo 4704-509 Braga

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253609600 253619623

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
debrg@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Conservação corrente de pavimentos com reposição da camada de desgaste nas
EENN 13, 101, 101-4, 103, 103-2, 205, 205-3, 206, 210, 308 e 309.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A realização de trabalhos inerentes à conservação do pavimento com fresagem e apli-
cação de misturas betuminosas a quente e a frio.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Verde, Amares, Póvoa de
Lanhoso, Vieira do Minho, Guimarães, Esposende, Cabeceiras de Basto e Celorico de
Basto.
Código NUTS
PT112 Cávado.
PT113 Ave.
PT115 Tâmega.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.41-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

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
Extensão de cerca de 121,000 km.
O preço base do concurso é de 2 575 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 2 540 917,50 euros de pavi-
mentação e 10 000 euros de equipamentos de sinalização e segurança.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 36 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência de
verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinanciamen-
to obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas no caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento
europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
11.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeite, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de
concurso;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos
termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:
Liquidez geral > 104,26 %;
Autonomia financeira > 9,72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 515 000 euros (20,00 % do valor
estimado do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso 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 repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previsto
no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso 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 emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «recibo», e, se for o caso, documento equivalente apresen-
tado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS,
acompanhadas do respectivo anexo I, relativas aos anos de 2002, 2003 e 2004, e, se for
o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a empresa seja nacio-
nal ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de acti-
vidade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva 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, de acordo com o estipulado nas cláusulas 13.12
e 7.8 do caderno de encargos;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
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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;
c) 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 trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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 técnica da proposta — 40 %:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20 %:
K

1
 — Plano de trabalhos — 9 %:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3 %;
K

1.2
 — Planeamento das frentes de trabalho — 3 %;

K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3 %.
K

2
 — Plano de mão-de-obra — 4 %;

K
3
 — Plano de equipamento — 4 %;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3 %;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15 %:
K

5
 — Rendimentos de trabalho — 3 %;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 3 %;

K
7
 — Meios a utilizar — 3 %;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 3 %;

K
9
 — Estaleiro — 3 %;

a3) Gestão da segurança e saúde no trabalho — 5 %:
K

10
 — Lista para adaptação/complemento do plano de segurança e saúde e compilação

técnica — 2 %;
K

11
 — Lista de planos de monitorização e prevenção — 3 %;

b) Preço — 60 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 725/2005/COC/DEBRG.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: 600 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

10 /11 /2005
Hora 10 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 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 do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /11 /2005
Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de
Braga, Rua do Castelo, 4704-509 Braga.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

* 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.

22 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000183147

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
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Vila Real

Endereço Código postal
Largo do Conde de Amarante 5000-529 Vila Real

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
259309070 259322562

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
devrl@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento, aplicação ou substituição de guardas de segurança metálicas.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e aplicação de guardas de segurança e saias metálicas e substituição de
guardas de segurança metálicas danificadas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Todos os concelhos do distrito de Vila Real.
Código NUTS
PT115 Tâmega.
PT117 Douro.
PT118 Alto Trás-os-Montes.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.92-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

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
Extensão de cerca de 12 km.
O preço base do concurso é de 205 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 270 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência de
verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinanciamen-
to obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas no caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento
europeu de interesse económico.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
a seguinte autorização:
11.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos
termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:
Liquidez geral > 104,26 %;
Autonomia financeira > 9,72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 82 000 euros (40 % do valor estimado
do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso 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 repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previsto
no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso 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 emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «recibo», e, se for o caso, documento equivalente apresen-
tado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS,
acompanhadas do respectivo anexo I, relativas aos anos de 2002, 2003 e 2004, e, se for
o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a empresa seja nacio-
nal ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de acti-
vidade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva 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, de acordo com o estipulado nas cláusulas 13.12
e 7.8 do caderno de encargos;
Um engenheiro civil, director técnico da empreitada;
Um responsável pela obra em geral, com licenciatura ou bacharelato em Engenharia
Civil, em permanência na obra;
O director técnico poderá acumular as funções de responsável da empreitada desde que
esteja em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do sistema de gestão da segurança e saúde no
trabalho (gestor do sistema de segurança e saúde no trabalho — ver cláusula 7.8.13 do
CE);
Um técnico com formação em SHST, nível III ou V, caso o responsável pela implemen-
tação do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho não tenha um tempo de
afectação de 100 % (ver cláusula 7.8.14 do CE);
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) 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 trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

a) Valia técnica da proposta — 40 %:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20 %:
K

1
 — Plano de trabalhos — 9 %:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3 %;
K

1.2
 — Planeamento das frentes de trabalho — 3 %;

K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3 %.
K

2
 — Plano de mão-de-obra — 4 %;

K
3
 — Plano de equipamento — 4 %;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3 %;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15 %:
K

5
 — Rendimentos de trabalho — 5 %;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 5 %;

K
7
 — Meios a utilizar — 5 %;

a3) Gestão da segurança e saúde no trabalho — 5 %:
K

11
 — Lista para adaptação/complemento do plano de segurança e saúde e compilação

técnica — 2 %;
K

12
 — Lista de planos de monitorização e prevenção — 3 %;

b) Preço — 60 %.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 727/2005/EMP/DEVRL.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

08 /11 /2005
Hora 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

66  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 do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 09 /11 /2005

Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de
Vila Real, Largo do Conde de Amarante, 5000-529 Vila Real.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

* 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.

22 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000183149

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Celorico de Basto Presidente do Município

Endereço Código postal
Praça do Cardeal D. António Ribeiro, 4890-220 Celorico de Basto
Britelo

Localidade/Cidade País
Celorico de Basto Portugal

Telefone Fax
255320300 255321937

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

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

20 /10 /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 e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 21 /10 /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  Município de Celorico de Basto.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio é de rectificação à data de entrega e de abertura das propostas
do concurso público para «Arranjo urbanístico do espaço envolvente do Centro
Bibliográfico e Documental Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa», cujo anúncio
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 178, de 15 de Setembro, de p.
20 105 a p. 20 107, sendo assim corrigidos os pontos IV.3.3) e IV 3.7.2) do referido
anúncio.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000292485

SIMTEJO — SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E DO TRANCÃO, S. A.

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
SIMTEJO — Saneamento Integrado
dos Municípios do Tejo
e do Trancão, S. A.

Endereço Código postal
Avenida dos Defensores de Chaves, 1000-112
45, 2.º

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
(00351) 213107900 (00351) 213107901

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@simtejo.adp.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
CP/O 01/05 — Empreitada de concepção/construção da adaptação e completamento da
ETAR de Alcântara.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

Data limite de obtenção 19 /10 /2005
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /10 /2005
Hora 17 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /10 /2005

Hora 9 horas e 30 minutos. Local Avenida dos Defensores de Chaves, 45, 2.º

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio de rectificação respeita ao concurso público internacional CP/O
01/05 «Empreitada de concepção/construção da adaptação e completamento da ETAR
de Alcântara», cujo anúncio de abertura de procedimento foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 74, de 15 de Abril de 2005 (de p. 8056 a p. 8058).

21 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Adriano Tourais. 3000183094
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção Regional da Economia do Norte

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Mondim de Basto e na Direcção Regional da
Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Departa-
mento de Infra-Estruturas Norte, para o estabelecimento da linha aérea
a 60 kV, com 5053 m, Outeiro-Felgueiras — rectificativo entre os
apoios 20 e 30 (actual 33); concelho de Mondim de Basto, a que se
refere o processo n.º 6253 1/23660.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

13 de Julho de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000183123

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Vila Pouca da Aguiar e na Direcção Regional
da Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., De-
partamento de Infra-Estruturas Norte, para o estabelecimento da li-
nha aérea a 60 kV, com 3014 m, de apoio n.º 3 ao apoio n.º 12
Soutelo-Vidago — modificação — Soutelo, V. P. Aguiar, concelho de
Vila Pouca de Aguiar, a que se refere o processo n.º 6253 1/13372.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

16 de Setembro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000183122

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria

Anúncio
Alvará n.º 08-LR/05

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, foi decidido,
em 11 de Julho de 2005, pelo director do Centro Distrital de Segu-
rança Social de Leiria, conceder o presente alvará ao estabelecimento
denominado ZeroSeis, Creche e Infantário, L.da, sito na Rua das Ro-
sas, sem número, Fontinha-Pelariga, 3100-288 Pombal.

A actividade e a respectiva lotação máxima são as seguintes:

Actividades — creche;
Lotação máxima — creche — 35 crianças (sendo 10 até à aqui-

sição da marcha).

Foi este alvará assinado e autenticado com o selo branco em uso
no Centro Distrital de Segurança Social de Leiria.

12 de Julho de 2005. — O Director, Fernando Gonçalves.
3000177708

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio
Processo n.º 435-H/2001.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Américo Vieira Fernandes Grego, Liq.
Requerida — Cooperativa Agrícola Aveiro e Ílhavo, C. R. L., número

de identificação de pessoa colectiva 501123610, com domicílio na
Rua de Espinho, 16, Santiago, Aveiro.

A juíza de direito do 1.º Juízo Cível deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

Passou-se o presente edital, que vai ser devidamente afixado no
local que a lei determina.

19 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria do Carmo
Lourenço. — A Oficial de Justiça, Rosa Beatriz Gomes.

3000183093

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

Anúncio
Processo n.º 1873/05.6TBAVR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Solange Cruz, L.da, e outro(s).
Administrador da insolvência — Dr.ª Teresa Alegre e outro(s).

Insolvente: Solange Cruz, L.da, número de identificação fiscal
503903400, com endereço na Avenida de Santa Joana, 13, rés-do-
-chão, direito, 3800-000 Aveiro.

Administrador da insolvência: Dr.ª Teresa Alegre, com endereço
na Rua do Mercado, bloco 3, 2.º, direito, apartado 204, 3781-907 Ana-
dia.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por:
Efeitos do encerramento: nos termos do artigo 232.º do Código da

Insolvência e da Recuperação de Empresas foi determinado o encer-
ramento perante o valor (insuficiente) da massa falida.

15 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Sónia Cachide
Basto. — A Oficial de Justiça, Isabel Monteiro. 1000292511

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 2803/05.0TBBRG.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Insolvente — Francisco da Silva Ferreira.
Credor — Açoreana — Companhia de Seguros, S. A., e outro(s).

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Francisco da Silva Ferreira, casado, nascido em 18 de

Maio de 1960, na freguesia de São João do Souto (Braga), número de
identificação fiscal 127959220, bilhete de identidade n.º 5700465, com
endereço no lugar de Cones, Maximinos, 4700-218 Braga.
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Administrador do insolvente: Dr. António Carlos da Silva Santos,
com endereço na Rua do Conselheiro Lobato, 259, 2.º, esquerdo, 4705-
-089 Braga.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por in-
suficiência da massa insolvente, nos termos do artigo 232.º/2 do
CIRE.

16 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Paula Pereira
Amorim. — A Oficial de Justiça, Teresa Ribeiro Pinto. 3000183088

TRIBUNAL DA COMARCA DE CABECEIRAS DE BASTO

Anúncio
Processo n.º 324/05.0TBCBC.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Luís Fernando Seixas Carvalho e outro(s).
Insolvente — Imobiliária A. Martins & A. Carvalho, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Imobiliária A. Martins & A. Carvalho, L.da, número de identifica-

ção fiscal 503685488, com endereço na Avenida do Capitão Elísio
de Azevedo, Arco de Baúlhe, 4860-000 Cabeceiras de Basto.

Administrador da insolvência: António Carlos da Silva Santos, com
endereço na Rua do Conselheiro Lobato, 259, 2.º, esquerdo, Braga,
4705-089 Braga.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 7 de Outubro de 2005, pelas 14 ho-
ras e 30 minutos, para a realização da reunião de assembleia de credo-
res.

Os credores podem fazer-se representar por mandatário com po-
deres especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de
Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

20 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Diana Josefina P.
S. M. Faria. — A Oficial de Justiça, Isabel Bizarro. 3000183091

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio
Processo n.º 2483/05.3TBCLD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Espírito Santo, S. A.
Devedor — Óscar Deus Almendra e outro(s).

No Tribunal da Comarca das Caldas da Rainha, 3.º Juízo das Caldas
da Rainha, no dia 2 de Setembro de 2005, às 19 horas, foi proferida
sentença de declaração de insolvência do devedor Óscar Deus Almendra,
nacional de Portugal, número de identificação fiscal 128549050, bi-
lhete de identidade n.º 968920, com endereço na Rua da Lareira, 8,
Alto do Nobre, 2500-000 Caldas da Rainha, com domicílio na mo-
rada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Jorge Fialho Fausti-
no, com endereço na Rua da Capela, 14, Benedita, 2475-109 Benedita.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
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 26 de Outubro de 2005, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

5 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, de turno, Susana
Pinto Couto. — A Oficial de Justiça, Maria Orlanda P. G. Lourenço.

3000182392

Anúncio
Processo n.º 2485/05.0TBCLD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Espírito Santo, S. A.
Devedor — Emídio Natividade Oliveira e outro(s).

No Tribunal da Comarca das Caldas da Rainha, 3.º Juízo das Caldas
da Rainha, no dia 2 de Setembro de 2005, às 19 horas, foi proferida
sentença de declaração de insolvência do devedor Emídio Natividade
Oliveira, número de identificação fiscal 161948030, com endereço
na Rua do Talefe, 6, Arelho, 2510-000 Óbidos, com domicílio na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Jorge Fialho Fausti-
no, com endereço na Rua da Capela, 14, Benedita, 2475-109 Benedita.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;
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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 26 de Outubro de 2005, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

5 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, de turno, Susana
Pinto Couto. — A Oficial de Justiça, Maria Orlanda P. G. Lourenço.

3000182393

5.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio
Processo n.º 2778/05.6TBLRA.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Domingos Amado Pereira.
Insolvente — Brilhante Pedrosa, L.da, e outro(s).

Insolvente: Brilhante Pedrosa, L.da, número de identificação fiscal
501142282, com endereço em Monte Redondo, 2425-000 Monte
Real.

Administrador: Dr. Romão Manuel Claro Nunes, com endereço na
Rua do Padre Estêvão Cabral, 79, 2.º, sala 204, Coimbra, 3000-
-000 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por inexis-
tência de bens que possam integrar a massa insolvente, ao abrigo do
artigo 232.º do CIRE.

Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

16 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Car-
doso. — A Oficial de Justiça, Margarida Moderno. 3000183112

TRIBUNAL DA COMARCA DA MAIA

Anúncio
Processo n.º 8520/05.4TBMAI.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Requerente — Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerido — Joaquim Silva Fernandes Marques e outro(s).

No Tribunal da Comarca da Maia, 5.º Juízo da Maia, no dia 13 de
Setembro de 2005, às 16 horas e 45 minutos, foi proferida sentença
de declaração de insolvência dos devedores Joaquim da Silva Fernan-
des Marques e mulher, Carolina Conceição dos Santos Marques, am-
bos naturais da freguesia de Águas Santas, concelho da Maia, e resi-
dentes na Rua de Santos Leite, 235, 4E, 4470-149 Maia.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Maria José Peres,
com endereço na Praça do Bom Sucesso Trade Center, 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.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
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 28 de Outubro de 2005, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

14 de Setembro de 2005. — O Juiz de Direito, João Carlos Proen-
ça Oliveira Costa. — A Oficial de Justiça, Isabel Fernandes.

1000292523

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

Anúncio
Processo n.º 4869/04.1TBVFR-B.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Dr.ª Nidia Sousa Lamas.
Credor — Manuel Brito Júnior, Herdeiros, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Raquel de Lurdes Asseiro Teiga, juíza de direito deste Tribu-
nal:

Faz saber que são os credores e a insolvente Corticeira Silneves,
L.da, número de identificação fiscal 502090561, com endereço na Rua
de 5 de Outubro, Lavoura, 4535-000 Lourosa Feira, notificados para,
no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo administrador da insolvência (artigo 64.º,
n.º 1, do CIRE).

O prazo é continuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

4 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Raquel de Lurdes
Asseiro Teiga. — O Oficial de Justiça, Rui Pitrez. 3000182081
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Anúncio
Processo n.º 5037/05.0TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Manuel Carvalho, S. A.
Insolvente — Jacamar — Produtos Alimentares, L.da, e outro(s).

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 2.º Juízo de
Competência Especializada Cível de Santa Maria da Feira, no dia 30 de
Agosto de 2005, às 18 horas, foi proferida sentença de declaração de
insolvência da devedora Jacamar — Produtos Alimentares, L.da, nú-
mero de identificação fiscal 501778012, com endereço na Rua da
Igreja, 311, Quintã, 4535-000 Mozelos, com sede na morada indi-
cada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Nidia Sousa Lamas,
com endereço na Rua de São Nicolau, 33, 5.º a F, 4520-248 Santa
Maria da Feira.

É administrador da devedora José Alves Rodrigues, com endereço
na Rua do Campinho Verde, 15, Fiães, 4505-249 Fiães, a quem é fi-
xado domicílio na morada indicada.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados de que se declara aberto o incidente de
qualificação da insolvência com carácter limitado, previsto no ar-
tigo 191.º do CIRE.

Ficam ainda advertidos de que os prazos só começam a correr fin-
da a dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação
do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

31 de Agosto de 2005. — O Juiz de Direito, de turno, José Pai-
xão. — A Oficial de Justiça, Dores Vieira. 3000182216

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1409/04.6TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Estado Português.
Insolvente — Equipoise — Equipamentos e Assistência Técnica, L.da

Publicidade da data para realização de assembleia de credo-
res para apreciação de relatório (artigo 155.º do CIRE) nos
autos de insolvência acima identificados.

Por despacho 9 de Setembro de 2005, foi designado o dia 26 de
Outubro de 2005, pelas 10 horas, para a realização da reunião de as-
sembleia de credores de apreciação do relatório sobre a insolvente
Equipoise — Equipamentos e Assistência Técnica, L.da, número de
identificação de pessoa colectiva 502376767, com sede na Rua da
Barroca, 4, 2.º, Lisboa, podendo aqueles fazer-se representar por
mandatário com poderes especiais para o efeito.

Tal assembleia poderá também destinar-se a ouvir os credores so-
bre o encerramento do processo, nos termos do artigo 232.º do CIRE,
caso até à data designada o administrador verificar a insuficiência da
massa insolvente para satisfação das custas do processo e restantes
dívidas da massa.

12 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, de turno, Cristina
Nabais do Paulo. — O Oficial de Justiça, José Ribeiro.

3000183081

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

Anúncio
Processo n.º 487/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Efectivo com. credores — Caixa Geral de Depósitos e outro(s).
Falido — José Manuel Cunha Flores e outro(s).

A juíza de turno no Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 27 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foram declarados falidos: José Manuel Cunha Flores
e esposa, Marina Luísa Correia da Silva Flores, com domicílio na Rua
do Dr. Pedro Augusto Ferreira, 61, hab. 22, Paranhos, 4200-000 Por-
to, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do compe-
tente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores re-
clamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Adélio Monteiro Gonçalves
Ramalho, com domicílio profissional na Rua de Joaquim Lagoa, 15,
4445-482 Ermesinde.

5 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, de turno, (Assinatu-
ra ilegível.) — O Oficial de Justiça, Adelino José F. A. Oliveira.

3000183142

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

Anúncio
Processo n.º 561/04.5TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Viganor, Carvalho & C.ª, L.da

Devedor — M. J. P. Matias Const. Investimentos, 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 8 de Agosto de 2005, ao meio-dia, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora M. J. P. Matias
Const. Investimentos, L.da, número de identificação fiscal 503808440,
com endereço na Rua da Constituição, 707, 1.º, sala G, 4200-000 Por-
to, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora Manuel José Pinto Martins, com en-
dereço na Rua da Constituição, 707, 1.º, sala G, 4200-200 Porto, a
quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. António José Trigo
Morais, com endereço na Rua de Calouste Gulbenkian, 87/137, S/27,
Galerias Mota Galiza, 4050-145 Porto.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;
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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 17 de Outubro de 2005, pelas 11 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de
Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do Juiz (artigo 193.º do CIRE).

8 de Agosto de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. — A Oficial de Justiça, Maria João Monteiro Santos.

3000183143

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, na sequência do con-

curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.ª classe (estagiário), da carreira de desporto, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de 31 de
Janeiro de 2005, de acordo com o meu despacho de 8 de Setembro de
2005, foi celebrado contrato administrativo de provimento com o
candidato classificado em 1.º lugar, Rui Miguel de Sousa Almeida, com
início em 12 de Setembro de 2005.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

14 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Augusto
Fernando Andrade. 1000292484

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

Aviso n.º 32/2005
Nomeação de candidato

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do con-
curso interno geral de acesso para provimento de um lugar na catego-
ria de técnico de 1.ª classe — área de agro-pecuária, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 120, de 24 de Junho
de 2005, nomeei, por despacho de 15 de Setembro de 2005, o candi-
dato, Rogério António Marques Rosa, para ocupar o lugar em causa.

O candidato deverá aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso, na 3.ª série do Diá-
rio da República.

(Nomeação isenta de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel José
de Jesus Marreiros. 1000292521

CÂMARA MUNICIPAL DE ANSIÃO

Aviso
Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de

18 de Julho de 2005, e conforme lista final de candidatos do con-
curso externo de ingresso para três lugares de auxiliar de acção educa-
tiva, homologada em 28 de Setembro de 2004, se procedeu à nomea-
ção para quatro lugares de auxiliar de acção educativa, as candidatas
classificadas nos lugares consequentes da lista de classificação final:

Valores

Maria da Luz Peras Dias Freire ...................................... 16,25
Susana Isabel Simões ....................................................... 16,12
Fátima Elisabete Pires Almeida ...................................... 15,37
Maria Filomena Dias Coutinho Coelho ......................... 15,37

As nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento de visto de Tribunal de Contas.

18 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando Ribei-
ro Marques. 1000292483

Aviso
Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de

13 de Setembro de 2005, e conforme lista final de candidatos do
concurso externo de ingresso para três lugares de auxiliar de serviços
gerais, homologada em 28 de Setembro de 2004, se procedeu à no-
meação para um lugar de auxiliar de serviços gerais, da candidata clas-
sificada no lugar consequente da lista de classificação final:

Célia Maria Mendes Rodrigues — 15,35 valores.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento de visto de Tribunal de Contas.

14 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro Marques. 1000292482

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 66/2005
Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
proferido a 16 de Agosto último, foi nomeada chefe de Divisão de
Recursos Humanos em regime de substituição a Dr.ª Verónica Maria
Carvalho Moreira de Queirós Torgal Ferreira.

A presente nomeação, por urgente conveniência de serviço, é fei-
ta nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, e do
n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, pro-
duzindo efeitos a partir de 16 de Agosto de 2005.

13 de Setembro de 2005. — A Vereadora, em exercício permanen-
te, Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000183085

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Aviso
Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
8 de Setembro de 2005, foi renovada a comissão de serviço, por mais
três anos, com efeitos a 11 de Novembro de 2005, no cargo de chefe
de Divisão Administrativa e Financeira, ao técnico superior Joaquim
Jorge Rodrigues Xavier.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Setembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 3000183145
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CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Aviso
Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho, faz-se público que, nos termos do artigo 6.º do mesmo
diploma, por despacho do presidente da Câmara de 12 de Setembro
de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do
dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso, concurso interno
de ingresso para admissão de um estagiário com vista ao provimento
de um lugar de técnico superior de 2.ª classe — área de ciências so-
ciais e humanas.

1 — O concurso destina-se ao preenchimento da vaga indicada,
caducando com o respectivo preenchimento.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de
Julho, 353-A/89, de 16 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 31 de
Dezembro, e 110/2000, de 30 de Junho.

3 — Remuneração a atribuir — a correspondente ao índice 321.
4 — Local de trabalho — área do município de Beja.
5 — Conteúdo funcional — as funções a desenvolver são as descri-

tas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de Junho, para o
técnico superior de segurança e higiene do trabalho, designadamente,
organizar, desenvolver, coordenar e controlar as actividades de pre-
venção e de protecção contra riscos profissionais.

6 — São admitidos a concurso os candidatos que satisfaçam, até ao
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, os requi-
sitos gerais e especiais de admissão legalmente exigidos.

6.1 — São requisitos gerais de admissão a concurso e provimento
em funções públicas os previstos no n.º 2 do artigo 29.º 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 e profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido(a) do exercício de funções públicas ou

interdito(a) para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

6.2 — Requisitos especiais — ser funcionário ou agente que exerça
funções há mais de um ano nos serviços e organismos da Administra-
ção Pública, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e possuir curso superior que confira o grau de li-
cenciatura na área de Ciências Sociais e Humanas [alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro].

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas até final do prazo
de abertura do concurso, através de requerimento dirigido ao presi-
dente da Câmara de Beja, podendo ser entregues, pessoalmente, na
Divisão de Recursos Humanos, das 9 horas às 16 horas, ou remeti-
das pelo correio, em carta registada, com aviso de recepção, ende-
reçada à Câmara Municipal de Beja, Praça da República, 7800-
-427 Beja.

7.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número de bilhete de identidade, data e serviço
de identificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte,
telefone, residência e código postal);

b) Habilitações literárias e profissionais que possui;
c) Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence,

natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na categoria e
na função pública;

d) Indicação do lugar a que se candidata e do Diário da Re-
pública em que o respectivo aviso de abertura foi publi-
cado;

e) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontra, relativa-
mente a cada um dos requisitos gerais de admissão, constan-
tes do n.º 6.1 deste aviso;

f) Indicação dos documentos que junta ao requerimento.

7.2 — O requerimento deverá ser acompanhado dos documentos
que seguidamente se indicam, sob pena de exclusão, nos termos do
n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Cópia do certificado, ou outro documento idóneo, compro-
vativo das habilitações literárias;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual deve
constar, designadamente, a identificação pessoal, as habili-
tações literárias e profissionais, a descrição das funções que
actualmente exerce, as funções que exerceu anteriormente,
com indicação das entidades onde foram exercidas e respec-
tivos tempos de permanência, assim como, a formação pro-
fissional e quaisquer outros elementos que considere passí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, juntando fotocó-
pia dos respectivos comprovativos (o júri só terá em consi-
deração as situações devidamente documentadas);

c) Declaração devidamente actualizada passada pelo serviço de
origem, especificando, de forma inequívoca, o indicado na
alínea c) do n.º 7.1 deste aviso e a descrição das funções que
exerce;

d) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso), se o
requerimento não for entregue pessoalmente.

7.3 — Os funcionários e agentes da Câmara Municipal de Beja, em
condições de se candidatarem, são dispensados da apresentação dos
documentos referidos no número anterior, desde que constem dos
respectivos processos individuais, com excepção da alínea b).

7.4 — A apresentação ou a entrega de falso documento ou a pres-
tação de falsas declarações, implica, para além dos efeitos de exclu-
são ou de não provimento, a participação à entidade competente para
procedimento disciplinar e penal, conforme os casos.

7.5 — O júri poderá exigir, até à conclusão do processo de classi-
ficação, a apresentação de documentos comprovativos das situações
descritas pelos candidatos nas respectivas candidaturas.

8 — Métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos específicos de natureza teórica es-
crita, com carácter eliminatório — terá a duração máxima
de duas horas, sendo subordinada ao seguinte programa:

Conteúdo funcional do lugar a prover;
Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Beja —

publicada no apêndice n.º 153-A/98, ao Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 275, de 27 de Novembro, com a
rectificação publicada no apêndice n.º 9/2000 ao Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 15, de 19 de Janeiro, e
alteração publicada no apêndice n.º 79 ao Diário da
República, 2.ª série, n.º 138, de 14 de Junho de 2004;

Atribuições e Competências das Autarquias Locais — Lei
n.º 159/99, de 14 de Setembro, e Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro; Decreto-Lei n.º 413/93 de 23 de Dezembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Regime Jurídico da Duração de Trabalho — Decreto-Lei
n.º 259/98, de 18 de Agosto, e Declaração de Rectifica-
ção n.º 13-E/98, publicada no suplemento ao Diário da
República, n.º 200, de 31 de Agosto de 1998;

Regime Jurídico do Enquadramento da Segurança, Higiene
e Saúde no Trabalho — Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 133/99, de
21 de Abril;

Regulamentos de Segurança, Higiene e Saúde no Traba-
lho — Decreto-Lei n.º 191/95, de 28 de Julho; Portaria
n.º 53/71, de 3 de Fevereiro, alterada pela Portaria
n.º 702/80, de 22 de Setembro;

Prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de
trabalho — Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de Outubro;
Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro;

Organização dos Serviços de SHST — Decreto-Lei n.º 26/
94, de 1 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 7/95, de
29 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de
Junho; Portaria n.º 1179/95, de 26 de Setembro, altera-
da pela Portaria n.º 53/96, de 20 de Fevereiro; Decreto-
-Lei n.º 29/2002, de 14 de Fevereiro; Portaria n.º 467/
2002, de 23 de Abril; Portaria n.º 1009/2002, de 9 de
Agosto; Portaria n.º 1031/2002, de 10 de Agosto; Por-
taria n.º 1184/2002, de 29 de Agosto;

Técnicos de Segurança e Higiene no Trabalho — Decre-
to-Lei n.º 110/2000, de 30 de Junho, alterado pela Lei
n.º 14/2001, de 4 de Junho; Portaria n.º 137/2001, de
1 de Março;

Movimentação manual de cargas: Decreto-Lei n.º 330/93,
de 25 de Setembro;
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Aparelhos de elevação e movimentação — Decreto-Lei
n.º 513/70, de 30 de Outubro, alterado pelo Decreto Re-
gulamentar n.º 13/80, de 16 de Maio; Decreto-Lei
n.º 110/91, de 18 de Março; Decreto-Lei n.º 295/98, de
22 de Setembro; Portaria n.º 376/91, de 2 de Maio;
Decreto-Lei n.º 286/91, de 9 de Agosto; Portaria
n.º 964/91, de 20 de Setembro; Portaria n.º 1209/91, de
19 de Dezembro; Portaria n.º 1196/92, de 22 de Dezem-
bro; Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de Setembro;

Requisitos de segurança para máquinas e equipamentos
de trabalho — Decreto-Lei n.º 62/88, de 27 de Feve-
reiro; Decreto-Lei n.º 105/91, de 8 de Março; Decreto-
-Lei n.º 349/93, de 1 de Outubro; Portaria n.º 989/93,
de 6 de Outubro; Decreto-Lei n.º 383/93, de 18 de No-
vembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 139/95, de 14 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 374/98, de 24 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de Agosto; Decreto-Lei
n.º 82/99, de 16 de Março; Portaria n.º 172/2000, de
23 de Março; Decreto-Lei n.º 320/2001, de 12 de De-
zembro;

Equipamentos de protecção individual — Decreto-Lei
n.º 128/93, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 139/95, de 14 de Junho, e Decreto-Lei n.º 374/98,
de 24 de Novembro; Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de Ou-
tubro; Portaria n.º 988/93, de 6 de Outubro; Portaria
n.º 1131/93, de 4 de Novembro;

Segurança contra incêndios — Resolução do Conselho de
Ministros n.º 31/89, de 15 de Setembro; Decreto-Lei
n.º 66/95, de 8 de Abril; Decreto-Lei n.º 410/98, de 23 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 295/2000, de 17 de Novem-
bro; Portaria n.º 449/2001, de 5 de Maio; Portaria
n.º 1276/2002, de 19 de Setembro; Decreto-Lei n.º 49/
2003, de 25 de Março;

Ruído e vibrações — Decreto-Lei n.º 72/92, de 28 de Abril;
Decreto Regulamentar n.º 9/92, de 28 de Abril; Decre-
to-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, com a alte-
ração do Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março;
Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março; Decreto-Lei
n.º 129/2002, de 11 de Maio;

Ambiente térmico — Decreto-Lei n.º 118/98, de 7 de
Maio;

Protecção dos trabalhadores contra o risco associado a
substâncias químicas — Decreto-Lei n.º 479/85, de 13 de
Novembro; Decreto-Lei n.º 275/91, de 7 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de Novembro; Decre-
to-Lei n.º 290/2001, de 16 de Novembro;

Prevenção de riscos de acidentes graves — Decreto-Lei
n.º 164/2001, de 23 de Maio; Portaria n.º 193/2002, de
4 de Março; Portaria n.º 395/2002, de 15 de Abril;

Sinalização de segurança — Decreto Regulamentar n.º 33/
88, de 12 de Setembro; Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de
Junho; Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro;

Segurança em estaleiros temporários ou móveis — Decre-
to-Lei n.º 41 820, de 11 de Agosto de 1958; Decreto-
-Lei n.º 41 821, de 11 de Agosto de 1958; Decreto-Lei
n.º 46 427, de 10 de Julho de 1965; Decreto-Lei n.º 113/
93, de 10 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 139/
95, de 14 de Junho, e Decreto-Lei n.º 374/98, de 24 de
Novembro; Portaria n.º 566/93, de 2 de Junho; Decre-
to-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho; Portaria n.º 101/96,
de 3 de Abril; Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outu-
bro;

Código do Trabalho e Respectiva Regulamentação — Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto; Lei n.º 35/2004, de 29 de
Julho.

b) Avaliação curricular, com carácter eliminatório — por for-
ma a avaliar-se as aptidões profissionais dos candidatos na
área funcional para que é aberto o concurso, com base na
análise dos respectivos currículos, sendo considerados e pon-
derados os seguintes factores:

Habilitações académicas — onde se pondera a titularidade
de grau académico ou a sua equiparação legalmente re-
conhecida;

Experiência profissional — em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a
qual o concurso é aberto, bem como outras capacita-
ções adequadas, com avaliação da sua natureza e dura-
ção;

Formação profissional — em que se ponderam as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional, em espe-

cial as relacionadas com a área funcional do lugar em
questão.

c) Entrevista profissional de selecção — destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, tendo
em conta os seguintes factores de apreciação:

Conhecimentos no âmbito do conteúdo funcional do lu-
gar a prover e seu enquadramento a nível da autarquia;

Motivação e disponibilidade para o desempenho das fun-
ções;

Capacidade de iniciativa e sentido crítico;
Capacidade de comunicação e exposição;
Relacionamento interpessoal.

8.1 — As provas serão classificadas na escala de 0 a 20 valores e a
classificação final resultará da média aritmética simples das classifica-
ções obtidas.

8.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, constam da acta de reunião do júri, que será facul-
tada aos candidatos, quando solicitada.

9 — Publicitação — a divulgação da relação dos candidatos admi-
tidos, bem como da lista de classificação final, seguirá o disposto,
respectivamente, nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, sendo o local de afixação o átrio do Edifício dos
Paços do Concelho.

10 — A convocatória para a prestação das provas será efectuada
via postal.

11 — O júri do concurso:

Presidente — chefe da Divisão de Recursos Humanos, Dr.ª Ma-
ria de Fátima Grilo Martins Coveiro.

Vogais efectivos:

Engenheiro civil assessor António Manuel Coelho Fialho,
que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, e a técnica superior de 1.ª classe de direito Dr.ª Maria
de Fátima Cortes Pinheiro da Silva.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão Sócio-Educativa, Dr.ª Maria João Olivei-
ra Cruz Lança, e chefe da Divisão de Administração Ur-
banística, engenheira Ana Maria Assunção Ramôa.

11.1 — Caso não venha a ser decidida alteração na sua constitui-
ção, o júri do concurso será também o júri do estágio.

12 — Forma de ingresso — estágio, nos termos do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, que terá a duração de um ano,
com carácter probatório, a efectuar em regime de comissão de servi-
ço extraordinária.

12.1 — A classificação final do estágio, atribuída na escala de 0 a
20 valores, resulta da média aritmética simples dos seguintes factores:

a) Classificação do relatório de estágio, cujos parâmetros de
ponderação são: a respectiva estruturação, a criatividade, a
profundidade de análise, a capacidade de síntese, a forma de
expressão e clareza de exposição;

b) Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
c) Os resultados da formação profissional, realizada durante a

aquele período, se possível.

12.2 — O estagiário aprovado, com classificação final igual ou
superior a Bom (14 valores), será provido a título definitivo no lugar
vago do quadro colocado a concurso.

13 — Menção a que se refere o despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Cons-
tituição, 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 profissio-
nal, providenciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

13 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
da Costa Carreira Marques. 1000292522

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

20 de Setembro de 2005, nomeei, para o lugar de chefe de repartição
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em regime de substituição, Maria de Lurdes dos Santos Susano Carva-
lho, com a categoria de chefe de secção, até à nomeação do novo
titular, nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 406/
82, de 27 de Setembro.

Esta nomeação é efectuada ao abrigo do disposto no Decreto-Lei
n.º 466/79, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 406/82,
de 27 de Setembro, e produz efeitos a contar da data do despacho,
20 de Setembro de 2005.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
José da Costa. 3000183087

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

Aviso
Nomeação

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público
que, na sequência dos competentes processos de concursos externos
de ingresso para recrutamento de:

Auxiliares administrativos;
Auxiliares de serviços gerais;
Leitores-cobradores de consumos.

Por meu despacho datado de 19 de Setembro de 2005, foram no-
meados, nos lugares que a seguir se indicam, os indivíduos abaixo iden-
tificados:

Auxiliar administrativo:

Heloísa Dinis Gonçalves.
Maria José de Gouveia Henriques.
Maria Fátima da Silva Rodrigues Ferreira.
Maria Rosária de Andrade Alexandre Ferreira.
Maria Sandra Jesus Abreu.
Tânia Cristina de Castro Azevedo.

Auxiliar de serviços gerais:

Graça Gonçalo da Silva Rodrigues Vieira.
Maria Isabel de Gouveia de Abreu.
Maria da Luz Coelho de Sousa.
Maria Gorete Fernandes Reis.

Leitor-cobrador de consumos:

Carla Andreia Rodrigues Achada.

Os interessados dispõem de 20 dias contados da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, para tomarem posse nos respec-
tivos cargos.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Baeta
de Castro. 1000292476

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 63/05-VHT
Concurso externo de ingresso para provimento

de dois lugares de fiscal municipal especialista principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho datado
de 16 de Setembro de 2005, foram nomeados, para os lugares de fiscal
municipal especialista principal, os candidatos ao concurso referido
em epígrafe e cuja lista de classificação final foi enviada aos mesmos
em 12 de Setembro de 2005:

Francisco Manuel da Conceição Guapo.
António Jorge Lourenço.

Os candidatos nomeados devem apresentar-se a aceitar os lugares
nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário
da República.

16 de Setembro de 2005. — A Vereadora, em regime de perma-
nência, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

1000292516

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

José Manuel Carapeta Maranga, vereador da Administração Urbanís-
tica da Câmara Municipal de Estremoz:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discussão
pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativa ao licenciamento da opera-
ção de loteamento requerida por João Manuel Parreira Dias, residen-
te na Rua Nova da Ladeira, 7, em São Bento do Cortiço, que incide
sobre o prédio denominado «Courela da Pedreira e Monte da Pedreira»,
freguesia de São Bento do Cortiço, deste concelho, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Estremoz sob o n.º 00598/240300 e
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 96 da secção C, com a
área de 3375 m2.

A operação de loteamento insere-se em área de expansão urbana
de acordo com o Plano Director Municipal.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
durante as horas normais de expediente, na Secção de Obras Parti-
culares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas, por
escrito, e com a identificação completa do seu subscritor em folhas
de papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

13 de Setembro de 2005. — O Vereador da Administração Urba-
nística, José Manuel Carapeta Maranga. 1000292486

Aviso
Alteração ao artigo 9.º do Regulamento do Plano

de Pormenor da Zona Industrial de Arcos

Discussão pública

José Manuel Carapeta Maranga, vereador da Administração Urbanís-
tica da Câmara Municipal de Estremoz:

Faz público, nos termos e para os efeitos previstos n.º 3 do ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que se en-
contra aberta a discussão pública pelo período dias 15 após a publica-
ção no Diário da República, referente à alteração ao artigo 9.º do
Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Arcos.

O prazo supra-referido é contado nos termos do artigo 72.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

O processo do Plano poderá ser consultado, todos os dias úteis,
durante as horas normais de expediente, na Divisão de Administra-
ção Urbanística desta Câmara Municipal e na Junta de Freguesia de
Arcos.

As reclamações, observações e sugestões, que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido Plano de Pormenor, deverão ser
feitas, por escrito e com a identificação completa do seu subscritor,
em folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifi-
cados, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

13 de Setembro de 2005. — O Vereador da Administração Urba-
nística, José Manuel Carapeta Maranga. 1000292487

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 48/05-RH
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

datado de 16 de Setembro de 2005, nomeei Sílvia Maria da Costa
Martins, candidata aprovada no concurso interno de acesso limi-
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tado aberto por Ordem de Serviço n.º 01/05, de 18 de Julho de 2005,
para o lugar de técnico superior de 1.ª classe (ciências da comuni-
cação).

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara em exercício,
António Pereira Mesquita de Carvalho. 1000292488

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar da categoria de técnico superior de 1.ª classe, da
carreira de engenheiro, do grupo de pessoal técnico
superior.

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu des-
pacho datado de 17 de Agosto de 2005, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar da categoria de técnico superior
de 1.ª classe, da carreira de engenheiro, do grupo de técnico superi-
or, do Departamento de Obras Municipais, do quadro privativo des-
ta autarquia.

2 — O presente concurso é aberto ao abrigo da legislação regula-
mentadora da matéria, designadamente o Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, e 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.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a presente vaga
e caduca com o seu preenchimento.

4 — O local de trabalho — município do Fundão.
5 — O júri do concurso fica assim constituído:

Presidente — Brás Joaquim Baptista Barata, director do Depar-
tamento de Obras Municipais.

Vogais efectivos:

Rita Sandra Barros Ribeiro, chefe de Divisão Administrati-
va e Relações Públicas, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Ricardo Miguel Dias Alves,
chefe de Divisão de Obras de Empreitadas.

Vogais suplentes:

Manuel Filipe Gomes Marçalo, técnico superior assessor
principal, e José Joaquim Martins da Conceição, director
do Departamento de Urbanismo.

6 — Os métodos de selecção a utilizar serão:

Avaliação curricular (valorizada de 0 a 20 valores);
Entrevista profissional de selecção (valorizada de 0 a 20 valo-

res).

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais e serão
obrigatoriamente considerados e ponderados, com base na análise do
respectivo currículo profissional:

a) Habilitação académica de base:

Licenciatura — 16 valores;
Pós-graduação — 17 valores;
Mestrado — 19 valores;
Doutoramento — 20 valores.

b) Formação profissional:

Sem acções de formação — 10 valores;
Com três acções de formação — 15 valores;
Por cada acção de formação a mais — 1 valor, com o li-

mite de 5 valores.

c) Classificação de serviço:

A última classificação de Bom — 15 valores;
A última classificação de Muito Bom — 20 valores.

A classificação deste método será obtida pela média aritmética sim-
ples das classificações obtidas em cada um dos itens.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissi-
onais e pessoais dos candidatos, ponderados os seguintes factores:
relacionamento interpessoal, em que se avaliará o poder de comuni-
cação e de reacção às situações colocadas, cultura geral, pela aborda-
gem de temas da actualidade, capacidades intelectuais, em que se ana-
lisará e ponderará a sequência lógica do raciocínio e a fluência e riqueza
de expressão verbal dos candidatos, e motivação profissional, em que
se correlacionará a motivação do candidato face ao conteúdo, e exi-
gência da carreira e categoria em que se inserirá.

7 — A classificação final resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada um dos métodos, sendo excluí-
dos os candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 va-
lores.

8 — Os critérios de apreciação bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de
actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos, sempre que solicitadas.

9 — A candidatura será formalizada, sob pena de exclusão, medi-
ante requerimento (modelo VIII, facultado pela Secção de Atendimen-
to e Apoio ao Munícipe da autarquia), dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal do Fundão, Praça do Município, 6230-338 Fundão,
assinado pelo candidato, e dele devem constar para além dos elemen-
tos mencionados, quaisquer outros elementos que o candidato consi-
dere passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal.

10 — Os requerimentos podem ser entregues pessoalmente ou re-
metidos pelo correio, registado com aviso de recepção, expedido até
ao termo do prazo de candidatura, deverão sempre vir acompanha-
dos, sob pena de exclusão, de:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Declaração devidamente autenticada, emitida pelos serviços

onde conste a antiguidade do candidato na categoria, bem
como a natureza do vínculo;

d) Fotocópia autenticada ou confirmada da classificação de ser-
viço relevante para o presente concurso;

e) Os candidatos pertencentes a esta Câmara ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas c)
e d), desde que constem do seu processo individual.

11 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas, de acordo com o estipulado nos artigos 33.º, 34.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação introdu-
zida pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo
afixadas no placard existente na Divisão Administrativa e de Rela-
ções Públicas, podendo o processo ser consultado, durante as horas
normais de expediente, na Secção de Recursos Humanos da mesma
Divisão.

12 — 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 Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Joa-
quim Barata Frexes. 1000292502

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho datado

de 18 de Agosto de 2005 e na sequência do concurso aberto por aviso
publicado no Diário da República n.º 186, de 9 de Agosto de 2004,
vai ser celebrado um contrato administrativo de provimento, além
do quadro, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, para provimento de um lugar de es-
tagiário da carreira de técnico superior arquitecto, do grupo de pesso-
al técnico superior, com Hugo Eduardo Marcelino de Oliveira Caroça
Justino, pelo prazo de um ano.

Mais se torna público que deverá assinar o referido contrato no
prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Joa-
quim Barata Frexes. 1000292500
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CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 326
Concurso interno de acesso geral para provimento

de um lugar de técnico superior de 1.ª classe — arqui-
tecto.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho de
15 de Setembro de 2005 e nos termos do disposto nos artigos 27.º e
28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se en-
contra aberto concurso interno de acesso geral, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
para provimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, da carrei-
ra de técnico superior — arquitecto, pertencente ao quadro do pessoal
próprio desta autarquia e ao serviço de Divisão de Gestão Urbanística.

O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e, em confor-
midade com o disposto no seu artigo 27.º, faz-se constar:

1 — O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a con-
curso caducando com o respectivo preenchimento.

2 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes requi-
sitos:

2.1 — Gerais — os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

2.2 — Especiais — os referenciados na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 — Os métodos de selecção dos concorrentes são — avaliação
curricular (com carácter eliminatório) e entrevista profissional de
selecção.

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos, na área para que o concurso é aberto, com base na análise
do respectivo currículo profissional e nela irão ser, obrigatoriamente,
consideradas e ponderadas as habilitações académicas de base, a expe-
riência profissional e formação profissional.

De acordo com o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, o júri pode, se assim o entender,
considerar a classificação de serviço como factor de apreciação na
avaliação curricular.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos e nela irão ser ponderados a qualidade da expe-
riência profissional anterior, motivação/interesse e sentido crítico.

3.1 — Sistema de classificação final — o ordenamento final dos
concorrentes, pela aplicação dos métodos de selecção mencionados
no n.º 3, será expresso de 0 a 20 valores.

Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores, con-
siderando-se excluídos os candidatos que, nas fases ou métodos de
selecção eliminatórios ou na classificação final, obtenham classifica-
ção inferior a 10 valores, considerando-se, como tal, por arredonda-
mento, as classificações inferiores a 9,5 valores e será obtida através
da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

4 — Constituição do júri do concurso:

Efectivos:

Presidente — Paulo Alexandre Mateus do Carmo, vereador.
Vogais:

Carlos da Silva Matos, chefe da DGU.
José Luís Carneiro Cirilo — técnico superior assessor —

psicólogo.

Suplentes:

Presidente — Carlos da Silva Matos, chefe da DGU.
Vogais:

Luísa Maria Morão Tavares, chefe da DRHAG.
Maria Paula Revés do Brito, chefe da DOMTO.

5 — Área funcional — técnico superior.
6 — Local de trabalho — edifício da Divisão de Gestão Urbanística.
7 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-

mente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administra-
ção local.

8 — Formalização da candidatura — a candidatura deverá ser for-
malizada em requerimento dirigido ao presidente da Câmara e dele
deverão constar o nome completo, estado civil, data de nascimento,
filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações literárias, nú-
mero, data e serviço do bilhete de identidade, número de contribuinte,
podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, até ao termo do prazo, para Rua do Dr. José Pe-
reira Barradas, 7570-281 Grândola.

9 — Instrução do requerimento — o requerimento em que é solici-
tada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2.1, podendo ser dis-
pensada a sua apresentação para admissão a concurso, se o candidato
declarar no próprio requerimento, em alíneas separadas, sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontra, relativamente
a cada um dos requisitos. Os funcionários e agentes pertencentes a
esta Câmara estão dispensados da apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos que constem do respectivo processo indivi-
dual.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
gerais de admissão ou da declaração sob compromisso de honra deter-
mina a exclusão do concurso.

10 — Documentos de apresentação obrigatória — é obrigatória, sob
pena de exclusão, os seguintes documentos:

a) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
b) Declaração emitida pelo serviço ou organismo onde o can-

didato presta actividade, a qual comprove pela ordem indi-
cada:

A categoria de que o candidato é titular;
O vínculo à função pública e a natureza inequívoca do

mesmo;
O tempo de serviço contado à data do prazo previsto por

este aviso para apresentação de candidaturas, na cate-
goria, na carreira e na função pública;

c) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três anos, devi-
damente confirmadas pelos serviços;

d) Quaisquer outros elementos que considere relevantes para
apreciação do seu mérito.

11 — Os candidatos, com o requerimento a solicitar a admissão ao
concurso, poderão apresentar declarações em que especifiquem quais-
quer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só
poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.

11.1 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas, nos termos da lei.

12 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os critérios de apreciação
e ponderação da avaliação curricular e entrevista, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam das actas de reuniões do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos, sempre que solicitadas.

13 — A relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de
classificação final serão afixadas no Edifício dos Paços do Concelho
ou notificados aos candidatos, nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

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.

19 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000292524

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Transferência

Dr. Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
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público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de
13 de Setembro de 2005, foi concedida a transferência da técnica su-
perior generalista de 2.ª classe, Teresa Augusta Anjos Fernandes, da
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, para igual lugar nesta
Câmara Municipal, a qual deverá comparecer para assinar o termo de
aceitação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

14 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro José
da Trindade Pereira Guerreiro. 3000183082

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (AÇORES)

Aviso
Licenciamento de alteração de operação de loteamento

João António Ferreira Ponte, presidente da Câmara Municipal de
Lagoa — Açores:

Torna público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, e por força do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, é aberto um período de
discussão pública sobre o pedido de licenciamento de alteração de
operação de loteamento que Samuel Moniz Pita, Cláudio José Mar-
tins Gaspar e Manuel Estrela Oliveira pretendem levar a efeito no
prédio sito na Avenida de Maria Luiza Faria e Maia, freguesia do
Cabouco, concelho de Lagoa — Açores.

O respectivo projecto será exposto na sede do município e na sede
da Junta de Freguesia do Rosário.

O período de discussão pública e de exposição do respectivo pro-
jecto é de 15 dias a contar da data da publicação deste aviso, sendo o
horário coincidente com o horário dos serviços, onde se encontrará
exposto.

Mais se faz saber que os interessados deverão apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões, por escrito, na Repartição
Administrativa da Câmara Municipal, sendo as mesmas dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal.

30 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José António
Ferreira Ponte. 1000292475

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 115/2005-DRH
Abertura de concursos externos de ingresso para admis-

são, tendo em vista o preenchimento de lugares vagos
de técnico profissional de 2.ª classe do quadro de pes-
soal da Câmara Municipal de Leiria.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por
meu despacho de 9 de Junho do ano em curso, proferido ao abrigo do
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, se encontram abertos, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
os concursos externos de ingresso para admissão, tendo em vista o
preenchimento de lugares vagos de técnico profissional de 2.ª classe
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Leiria, constantes dos
mapas em anexo ao presente aviso.

2 — 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 senti-
do de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

3 — Os cargos são remunerados pelo índice 199 do sistema retri-
butivo da função pública, previsto nos Decretos-Leis n.os 404-A/98,
de 18 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo 412-A/98.

4 — Os concursos são válidos para os lugares postos a concurso,
caducando com o preenchimento das respectivas vagas, conforme
disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

5 — Os presentes concursos regem-se pelo disposto nos seguintes
diplomas legais: Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e aplicado à administração local

pelo 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, alte-
rado pelo 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo
409/91, de 17 de Outubro, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 — As unidades orgânicas a que se destinam os concursos são as
referidas nos mapas em anexo ao presente aviso, e os locais de pres-
tação de trabalho abrangem a área do concelho de Leiria.

7 — Os júris são compostos conforme indicado nos mapas em
anexo ao presente aviso. Os presidentes dos respectivos júris serão
substituídos nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vogal efec-
tivo.

8 — Áreas funcionais — as descritas no Regulamento da Organiza-
ção dos Serviços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 23, de 2 de Fevereiro.

Conteúdos funcionais — os constantes nos mapas em anexo ao
presente aviso.

9 — As condições de trabalho e regalias sociais não as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da Administração Pú-
blica.

10 — Requisitos gerais de admissão — podem candidatar-se ao
concurso os indivíduos vinculados ou não à Administração Pública,
que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos gerais fixados no ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo, conforme consta dos mapas em ane-
xo ao presente aviso;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-
do obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

11 — Métodos de selecção — nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, a avaliação e classificarão dos candidatos,
far-se-á através de prova de conhecimentos (PC), avaliação curri-
cular (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS).

11.1 — A prova de conhecimentos (PC) de cada um dos concursos
assumirá forma escrita e revestirá natureza teórico-prática, sendo
permitida aos candidatos a consulta da legislação (não anotada nem
comentada) e da bibliografia expressamente referidas, terá a duração
de duas horas, com trinta minutos de tolerância, e será cotada para
20 valores, assumindo carácter eliminatório, quando a classificação
nela obtida for inferior a 9,5 valores. O respectivo programa de ava-
liação foi aprovado, por meu despacho de 9 de Junho de 2005, e in-
cidirá sobre as matérias de carácter geral a seguir indicadas, bem como
sobre as matérias de carácter específico, constantes dos mapas em
anexo ao presente aviso, na parte que lhes corresponda:

Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril de 1976, na
redacção que lhe foi dada pela Lei Constitucional n.º 1/2004,
de 24 de Julho (artigos 12.º a 23.º; 235.º a 254.º, e 266.º a
271.º);

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — aprova o Estatuto
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro — aprova o Códi-
go do Procedimento Administrativo, na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto — Lei das Finanças Locais, recti-
ficada pela Declaração de Rectificação n.º 13/98, de 14 de
Aposto, publicada no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 195,
de 25 de Agosto de 1998, e alterada pelas Leis n.os 87-B/98,
de 31 de Dezembro, 3-B/2000, de 4 de Abril, 15/2001, de 5 de
Junho, e 94/2001, de 20 de Agosto, e Resolução do Conselho
de Ministros n.º 128/99, de 1 de Outubro, publicada no Diário
da República, 1.ª série-B, n.º 250, de 26 de Outubro de 1999;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março — estabelece o Regime
de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro — estabelece o Quadro de
Transferência de Atribuições e Competências para as Autar-
quias;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro — estabelece o Quadro de
Competências, assim como o Regime Jurídico de Funciona-
mento, dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, na redac-
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ção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
rectificada, pelas Declarações de Rectificação n.os 4/2002, de
29 de Janeiro, publicada no Diário da República, 1.ª série-A,
n.º 31, de 6 de Fevereiro de 2002, e 9/2002, de 25 de Feverei-
ro, publicada no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 54, de
5 de Março de 2002.

11.2 — Na avaliação curricular (AC) de cada um dos concursos serão
ponderados os seguintes factores:

Habilitação literária (HL) — será ponderada de acordo com as
seguintes valorações:

Habilitação acima da mínima exigível — 20 valores;
Habilitação mínima exigível — 18 valores.

Formação profissional (FP) — serão ponderadas as acções de
formarão e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as
funções a desempenhar, de acordo com as seguintes valorações:

Com três ou mais acções de formação — 20 valores;
De uma até três acções de formação — 18 valores;
Sem acções de formação — 14 valores.

Experiência profissional (EP) — será ponderado o desempenho
efectivo de funções na respectiva área de acordo com as se-
guintes valorações:

Com três ou mais anos de experiência profissional — 20 va-
lores;

Até três anos de experiência profissional — 18 valores;
Sem experiência profissional — 14 valores.

Para valoração da avaliação curricular, o júri adoptará a seguinte
fórmula:

AC =
 (HL × 2) + (FP × 3) + (EP × 4)

9

11.3 — A entrevista profissional de selecção (EPS) de cada um
dos concursos será conduzida de modo a avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo,
mediante a ponderação dos parâmetros que a seguir se indicam, e será
classificada pela aplicação da seguinte fórmula:

EPS =
 (A × 3) + B + C + (D × 2) + E + (F × 2)

10

em que:

A = conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
B = capacidade de comunicação;
C = capacidade de inovação;
D = sentido de responsabilidade;
E = segurança demonstrada na procura de soluções para situa-

ções e problemas apresentados;
F = motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.

A pontuação final a atribuir aos parâmetros de avaliação da entre-
vista profissional de selecção resultará da média aritmética, arredon-
dada por excesso ou por defeito, das classificações atribuídas individu-
almente pelos elementos dos júris a cada um daqueles itens.

11.4 — Sistema de classificação final — para elaboração da lista
de classificação final será adoptada, em todos os concursos, uma es-
cala de 0 a 20 valores, resultando a classificação final (CF) dos con-
correntes da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PC × 4) + (AC × 4) + (EPS × 3)

11

Em caso de igualdade de classificação tem preferência o candidato
com deficiência, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001. As situações de igualdade de classificação, que não sejam
abrangidas por aquele regime jurídico, serão resolvidas com observân-
cia dos critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98. Se, ainda assim, subsistir igualda-
de, competirá ao júri estabelecer outros critérios de preferência,
conforme definido no n.º 3 do referido artigo 37.º

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, os
critérios de apreciação e ponderação e a fundamentação da classifica-
ção da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-

tam das actas das reuniões do júri dos concursos, realizadas em 14 de
Junho de 2005, sendo as mesmas facultadas aos candidatos, sempre
que solicitadas.

12 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento escrito, apresentado nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da Câmara Municipal
de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria. O requerimento, bem
como os documentos que o devam acompanhar, poderá ser entregue
pessoalmente na Secção de Apoio Administrativo ao Expediente Geral
e Actas da Câmara Municipal de Leiria ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do
presente aviso, devendo constar do mesmo os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to do candidato, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número, datas de emissão e validade e serviço emis-
sor do bilhete de identidade, número de identificação fiscal,
situação militar, profissão, residência, código postal, telefo-
ne e endereço electrónico, se tiver);

b) Habilitações literárias e ou técnico-profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim com do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso.

12.1 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Documento(s) comprovativo(s) das habilitações literárias e
ou técnico-profissionais, de que o candidato seja titular, a
apresentar sob a forma de fotocópia simples, conforme dis-
posto no n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 135/99, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Mar-
ço, podendo ser exigida a apresentação de documento au-
têntico ou autenticado, em caso de dúvidas fundadas sobre a
conteúdo ou autenticidade da fotocópia, nos termos do
n.º 2 do referido artigo 32.º;

b) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade ou documento equivalen-

te e do cartão de contribuinte fiscal.

12.2 — Deverá, ainda, ser acompanhado da documentação que
comprove os requisitos gerais exigidos no n.º 10 deste aviso, podendo
a mesma ser substituída por declaração no requerimento, sob com-
promisso de honra, da situação precisa em que o candidato se encon-
tra, relativamente a cada um dos requisitos, sem prejuízo do disposto
no n.º 3 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

12.3 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, a não apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão exigíveis naquele diploma e constantes do presente
aviso de abertura determina a exclusão do(s) respectivo(s) concurso(s).

12.4 — Em relação aos candidatos portadores de deficiência, cujo
grau de incapacidade seja igual ou superior a 60 %, é inicialmente dis-
pensada a apresentação do respectivo documento comprovativo, desde
que declarem, no requerimento de admissão, sob compromisso de
honra, o tipo de deficiência e o grau de incapacidade possuídos. De-
vem ainda mencionar todos os elementos necessários para que o pro-
cesso de selecção possa ser adequado, nas diferentes vertentes, às suas
capacidades de comunicação/expressão.

12.5 — Assiste aos respectivos júris a faculdade de exigir dos can-
didatos a apresentação de documentos comprovativos de factos por
eles referidos, que possam relevar para a apreciação do seu mérito,
conforme disposto no n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

12.6 — As falsas declarações serão punidas, nos termos da lei.
13 — A admissão e a exclusão dos candidatos regem-se pelo dis-

posto nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/93, e no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Leiria o serviço a que se refere o n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
pelas formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, e no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que se referem
as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos.

ANEXO

Concurso externo de ingresso para admissão de dois
técnicos profissionais de animação cultural de 2.ª classe

Unidade orgânica — Departamento de Cultura, Deporto e Juven-
tude.
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Composição do júri:

Presidente — o vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço.
Vogais efectivos:

A chefe da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Cultu-
rais, Dr.ª Maria de Fátima da Costa Bentes, e a técnica
superior de biblioteca e documentação assessora,
Dr.ª Ângela Maria Ramiro Salgueiro Pereira.

Vogais suplentes:

As técnicas superiores de assuntos culturais de 1.ª classe,
Dr.ª Graça Maria Soares Campos e Dr.ª Susana Cláudia
Ribeiro Marques Carvalho.

Conteúdo funcional — o constante do despacho n.º 1/90, de 27 de
Janeiro.

Habilitações — Curso das escolas profissionais, curso das escolas
especializadas de ensino artístico, curso que confira certificado de
qualificação profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/
CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985,
ou curso equiparado, na área da animação sócio-cultural.

Matéria específica — apresentação de um projecto de animação
para determinado espaço cultural da Cidade de Leiria.

Concurso externo de ingresso para admissão de um técnico
profissional de biblioteca e documentação de 2.ª classe

Unidade orgânica — Divisão de Museus e Património.
Composição do júri:

Presidente — o vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço.
Vogais efectivos:

A chefe da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais,
Dr.ª Maria de Fátima da Costa Bentes, e a técnica superi-
or de biblioteca e documentação assessora, Dr.ª Ângela
Maria Ramiro Salgueiro Pereira.

Vogais suplentes:

A técnica superior de assuntos culturais de 1.ª classe,
Dr.ª Ana Maria David Mendes, e a técnica superior de
biblioteca e documentação de 2.ª classe, Dr.ª Teresa Je-
sus Coelho Machado.

Conteúdo funcional — o constante do Decreto-Lei n.º 247/91, de
17 de Julho.

Habilitações — curso de formação técnico-profissional na área de
biblioteca e documentação, de duração não inferior a 3 anos, para além
de 9 anos de escolaridade, ou curso de formação na área de biblioteca
e documentação ministrado por serviços públicos ou pela Associação
Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, para além
de 11 anos de escolaridade.

Matéria específica — circuito do documento e do utilizador, difu-
são de informação, tipologia de documentos e catalogação e classifi-
cação de documentos, devendo, para o efeito, ser consultada a biblio-
grafia a seguir indicada, disponível na Biblioteca Municipal Afonso
Lopes, sita em Leiria:

Regras Portuguesas de Catalogação/coord. técn., rev. e índices
de Armando Nobre Gusmão; Fernanda Maria Guedes de Cam-
pos, José Carlos Garcia Sottomayor. 2.ª reimp. Lisboa: BN,
1999. ISBN 972-565-242-8;

Manual UNIMARC/ed. Brian P. Holt; colab. Sally H. McCallum,
A. B. Long Ed. em língua portuguesa/coord. Fernanda Maria
Guedes de Campos. Lisboa: BN, 2002. ISBN 972-565-329-7;

CDU — Classificação Decimal Universal: Tabela de Autoridade/
Biblioteca Nacional. 2.ª ed. Lisboa: BN, 1990. ISBN 972-565-
-094-8;

ISBD (M): descrição bibliográfica internacional normalizada das
publicações monográficas/IFLA; trad. Isabel Arez. — 1.ª ed.
normalizada rev. — Lisboa: BAD, 1981;

ISBD (S): Descrição Bibliográfica Internacional das Publicações
em Série/trad. da versão original inglesa por Carlos Dinis Cosme;
introd. de Paula Maria Fernandes Martins; comentários por J.
M. Motta de Sousa e Lúcia Mariano Veloso. 2.ª ed. rev. Coim-
bra: BAD, 1984;

ISBD (NBM): Descrição Bibliográfica Internacional de Material
Não Livro/IFLA; trad. da versão original inglesa Laura Lemos
... [et al.]. — ed. revista. — Coimbra: SIIB/Centro Sistema
Integrado de Internação Bibliográfica da Zona Centro, 1990;

Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho — estabelece o Estatuto
das Carreiras Específicas das Áreas Funcionais da Biblioteca,
Documentação e Arquivo, alterado pelo Decreto-Lei n.º 276/
95, de 25 de Outubro.

1000292509

CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso
Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
profissional de biblioteca e documentação de 2.ª classe

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presi-
dente da Câmara, em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002,
ao abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ar-
tigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e para os efei-
tos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, que, por despacho de 13 de Setembro de 2005, procedeu
à nomeação, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de técnico profissional
de biblioteca e documentação de 2.ª classe, escalão 1, índice 199,
do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, da candidata classi-
ficada em 1.º lugar no concurso aberto no Diário da República,
3.ª série, n.º 292, de 15 de Dezembro de 2004, Dina Maria Ribeiro
Carreira.

A candidata dispõe de 20 dias a contar da presente publicação no
Diário da República para se apresentar a tomar posse.

(Isento de fiscalização do Tribunal, nos termos da 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.)

13 de Setembro de 2005. — O Vereador, José António da Costa
Tomé. 3000183154

Aviso
Concurso interno de acesso geral para três lugares

de jardineiro principal

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara, em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos
no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de De-
zembro, que, por despacho de 19 de Setembro de 2005, procedeu à
nomeação, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, para os lugares vagos de jardineiro principal
do grupo de pessoal operário qualificado do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, dos candidatos aprovados em 1.º, 2.º e 3.º lugares
inclusive, no concurso em epígrafe, aberto pelo aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 53, de 16 de Março de 2005, e
republicado em 10 de Maio de 2005, José Agostinho Jorge da Fonse-
ca, João Manuel Pedro Pinto e Amadeu Maria Maurício, respectiva-
mente.

Os candidatos dispõem de 20 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para se apresentar a aceitar a nomeação.

(Isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas, nos
termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

19 de Setembro de 2005. — O Vereador responsável pela Direcção
e Gestão dos Recursos Humanos, José António da Costa Tomé.

3000183152

Aviso
Concurso interno de acesso geral para um lugar

de calceteiro principal

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara, em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
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abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos
no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de De-
zembro, que, por despacho de 19 de Setembro de 2005, procedeu à
nomeação, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, para o lugar vago de calceteiro principal do
grupo de pessoal operário qualificado do quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal, o candidato aprovado em 1.º lugar no concurso em
epígrafe, aberto pelo aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 53, de 16 de Março de 2005, e republicado em 10 de Maio de
2005, Francisco António Franco Malaquias.

Os candidatos dispõem de 20 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para se apresentar a aceitar a nomeação.

(Isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas, nos
termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

19 de Setembro de 2005. — O Vereador responsável pela Direcção
e Gestão dos Recursos Humanos, José António da Costa Tomé.

3000183153

Aviso
Concurso externo de ingresso para dois lugares

de cantoneiro de limpeza

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos
no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de De-
zembro, que, por despacho de 19 de Setembro de 2005, procedeu à
nomeação, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o lugar vago de can-
toneiro de limpeza, escalão 1, índice 155, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, do candidato aprovado em 5.º lugar no concurso
aberto no Diário da República, 3.ª série, n.º 292, de 15 de Dezembro
de 2004, José Augusto Luís.

O candidato dispõe de 20 dias a contar da presente publicação no
Diário da República para se apresentar a tomar posse.

(Isento de fiscalização do Tribunal, nos termos da 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.)

19 de Setembro de 2005. — O Vereador, José António da Costa
Tomé. 3000183155

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de operário da carreira de lavador de viaturas

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara, em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos
no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, que, por
despacho de 19 de Setembro de 2005, procedeu à nomeação, ao abri-
go dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, para o lugar de operário da carreira de lavador de viaturas,
escalão 1, índice 137, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal,
do candidato classificado em 1.º lugar, no concurso aberto no Diário
da República, 3.ª série, n.º 292, de 15 de Dezembro de 2004, Luís
Alberto Cândido de Oliveira.

O candidato dispõe de 20 dias a contar da presente publicação no
Diário da República para se apresentar a tomar posse.

(Isento de fiscalização do Tribunal, nos termos da 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.)

19 de Setembro de 2005. — O Vereador, José António da Costa
Tomé. 3000183156

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão a estágio

para provimento de um lugar de técnico superior de
desporto de 2.ª classe.

Regime de estágio

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos da Câma-
ra Municipal da Lourinhã:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara, em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos
no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de De-
zembro, que, por despacho de 22 de Setembro de 2005, é celebrado,
pelo prazo de um ano, com início no dia útil seguinte à presente
publicação no Diário da República, contrato administrativo de pro-
vimento, ao abrigo dos artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, para a realização de estágio para ingresso na carreira técnica
superior de desporto com o candidato classificado em 1.º lugar, no
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 53, de 16 de Março de 2005, Luís Miguel Henriques Mendes
Calado.

22 de Setembro de 2005. — O Vereador, José António da Costa
Tomé. 3000183150

Aviso
Concurso interno de acesso geral para um lugar de téc-

nico profissional de biblioteca e documentação — espe-
cialista principal.

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara, em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos
no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, que, por
despacho de 22 de Setembro de 2005, procedeu à nomeação, ao abri-
go do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, para o lugar de técnico profissional de biblioteca e documenta-
ção — especialista principal, escalão 1, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, o candidato classificado em 1.º lugar, no concurso
interno de acesso geral para um lugar de técnico profissional de biblio-
teca e documentação especialista principal de carreira dotada global-
mente, aberto no Diário da República, 3.ª série, n.º 117, de 21 de
Junho de 2005, Álvaro Manuel da Cruz Santos Carvalho.

O candidato dispõe de 20 dias a contar da presente publicação no
Diário da República para se apresentar a tomar posse.

(Isento de fiscalização do Tribunal, nos termos da 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 Setembro de 2005. — O Vereador, José António da Costa
Tomé. 3000183151

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de

5 de Agosto de 2005, foi prorrogada, com efeitos a partir de 7 de
Agosto de 2005 e até 31 de Dezembro de 2005, a licença sem venci-
mento, por um ano, concedida ao funcionário desta Câmara Munici-
pal, José Gaspar de Sousa.

1 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000292478

Aviso
Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 34.º

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que
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foram exonerados, a seu pedido, os seguintes funcionários desta Câ-
mara Municipal:

Jorge Miguel Silva dos Santos, auxiliar de serviços gerais, com
efeitos a partir de 8 de Agosto de 2005, inclusive;

Maria João Domingues Alpendrinho Plácido, auxiliar adminis-
trativo, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005, inclu-
sive;

Cármen Susana Portela dos Santos, auxiliar de serviços gerais,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005, inclusive;

Pedro Miguel Gomes Ventura, assistente administrativo, com
efeitos a partir de 11 de Setembro de 2005, inclusive.

8 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000292533

Aviso
1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com

o meu despacho de 6 de Junho de 2005, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para provimento de quatro
lugares de assistente administrativo do quadro de pessoal desta Câma-
ra Municipal, sendo dois lugares destinados à reserva de recrutamento
do Centro de Estudos e Formação Autárquica.

2 — O concurso é válido pelo prazo de um ano.
3 — A remuneração correspondente à categoria é de 631,15 eu-

ros, escalão 1, índice 199, sendo-lhe aplicável, no que concerne às
regalias sociais e condições de trabalho, as normas genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

4 — Local de trabalho — área do município de Mafra.
5 — O conteúdo funcional da categoria em causa é o seguinte —

desenvolve funções, que se enquadram em directivas gerais dos diri-
gentes e chefias, de expediente, arquivo, contabilidade, pessoal, apro-
visionamento e economato, tendo em vista assegurar o funcionamento
dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços. (Despacho
38/88 do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de
26 de Janeiro de 1989.

6 — São requisitos gerais de admissão os constantes no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com a alínea b)
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, designadamente indivíduos habilitados com o 11.º
ano de escolaridade ou equivalente.

7 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — vereador Joaquim Filipe Abreu dos Santos.
Vogais efectivos:

Director do Departamento de Administração Geral, Jorge
Manuel Ferreira, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos, e o chefe da Divisão Finan-
ceira, Paulo Jorge Varela Alegre Pereira.

Vogais suplentes:

Técnica superior de 2.ª classe (jurista), Paula Cristina
Palmelão da Silva, e a chefe de secção, Paula Cristina
Rodrigues de Matos.

8 — Métodos de selecção:
8.1 — Prova escrita de conhecimentos gerais, com a duração má-

xima de uma hora e trinta minutos; prova escrita de conhecimentos
específicos, com a duração máxima de uma hora e trinta minutos,
sendo cada uma das provas eliminatórias de per si, e, ainda, avaliação
curricular e entrevista profissional de selecção.

9 — O programa das provas, aprovado por meu despacho de 6 de
Junho de 2005, versará sobre os seguintes temas:

Conhecimentos gerais:

1) Noções Gerais de Organização Política e Administrati-
va do Estado;

2) Órgãos de Soberania do Estado;
3) Estrutura da Administração Pública Portuguesa — a

Administração Central, Regional e Local;
4) Princípios constitucionais da actividade administrativa;
5) Relação Jurídica de Emprego da Função Pública — cons-

tituição, modificação e extinção;
6) Recrutamento e selecção de pessoal — tipos de concur-

sos e métodos de selecção;
7) Regime Jurídico da Duração e Horário de Trabalho;

8) Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças;
9) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da

Administração Pública Central, Regional e Local;
10) Normas de conduta dos funcionários públicos (princípi-

os éticos);
11) Quadro de Competências e Regime Jurídico do Funcio-

namento dos Órgãos das Autarquias Locais;
12) Código do Procedimento Administrativo;

Conhecimentos específicos:

1) Lei das Finanças Locais;
2) Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(POCAL);
3) Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e

da Contratação Pública Relativa à Locação e Aquisição
de Bens Móveis e Serviços;

4) Orçamento — noção, elaboração e execução;
5) Despesas e receitas públicas — tipos e classificação;
6) Património — classificação, cadastro e inventariação;
7) Gestão de stoks;
8) Modernização Administrativa — estruturas de

receptividade, atendimento e audição de utentes;
9) Sistema de qualidade em serviços públicos;

10) Documentos — tipos e conceitos;
11) Arquivo — tipos e conceitos;
12) Noções gerais de informática na óptica do utilizador;
13) Circuitos de correspondência — registo de entrada e de

saída de documentos;
14) O correio electrónico.

9.1 — Legislação (devendo ter-se em conta as alterações ocorridas
até à publicação do presente aviso):

Conhecimentos gerais — Constituição da República Portuguesa;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho; Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto; Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro; Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril; Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro; Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;

Conhecimentos específicos — Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro; Decreto-Lei
n.º 84-A/2002, de 5 de Abril; Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho; Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro; Portaria
671/2000 (2.ª série), de 17 de Abril; Decreto-Lei n.º 135/99,
de 22 de Abril; Decreto-Lei n.º 166-A/99, de 13 de Maio;
Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro.

10 — A classificação final, expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em cada
um dos métodos de selecção indicados.

11 — Os critérios de apreciação da avaliação curricular e da entre-
vista profissional de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos, sempre que solicitada.

12 — Os interessados deverão dirigir ao presidente da Câmara
Municipal de Mafra, dentro do prazo estabelecido, requerimento assi-
nado, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, para Câmara Municipal de Mafra, Praça do Município, 2644-
-001 Mafra, onde constem os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, número, data e local de emissão do bi-
lhete de identidade, número de contribuinte fiscal, residên-
cia, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, fazendo referência ao Diário

da República em que se encontra publicado este aviso;
d) Indicar, querendo, quaisquer outros elementos que os candi-

datos considerem relevantes para a apreciação do seu méri-
to ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
só serão considerados se devidamente comprovados;

e) Menção dos documentos que acompanham o requerimento.

13 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos de que o candidato reúne os requisitos gerais exigidos, desde que
especifique, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontra, relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado.
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14 — Sob pena de exclusão, deverá obrigatoriamente acompa-
nhar a candidatura fotocópia do documento comprovativo das ha-
bilitações literárias e o curriculum vitae detalhado e documentado,
assinado pelo candidato, do qual deve constar a identificação pesso-
al, habilitações literárias, experiência profissional e formação pro-
fissional.

Deverá ainda acompanhar a candidatura fotocópia do bilhete de
identidade.

15 — Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

16 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município de Mafra e enviadas para
publicação no Diário da República, se o número de candidatos for
igual ou superior a 100.

17 — Legislação aplicável — 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, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

18 — De conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência, igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de clas-
sificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

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.

20 — Foi efectuada consulta ao CEFA (Centro de Estudos e For-
mação Autárquica), nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, tendo-se verificado a afectação de dois
lugares.

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 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.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000292508

Aviso
Estudo de loteamento sito em quintal (LP-23/2004)

Discussão pública

Joaquim Filipe Abreu dos Santos, vereador da Câmara Municipal de
Mafra, no uso da competência delegada pelo presidente:

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, conjugado com o artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, se procede à abertura do período de
discussão pública relativo ao processo de loteamento a levar a efeito
no prédio denominado por «Silveira» ou «Sobreira-Quintal», sito no
lugar de Quintal, freguesia de Mafra, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Mafra sob o n.º 04842 e inscrito na matriz Cadastral
Rústica sob o artigo 14 da Secção I, pendente de alteração, da respec-
tiva freguesia, deste concelho, para a constituição de dois lotes: lote 1
para a construção de uma moradia unifamiliar de um piso isolada e
anexo destinado a garagem, telheiro e churrasqueira; lote 2 para a cons-
trução de uma moradia unifamiliar de um piso isolada e pérgola para
estacionamento, a qual se encontra licenciada através do processo OP-
-625/2003, em nome de Carlos Alberto Nunes dos Santos Queijeira,
residente em Quintal, 2640-573 Mafra.

Para o efeito o referido projecto estará disponível na Secção de
Atendimento da Câmara Municipal de Mafra, a partir do dia seguinte
ao da presente publicação e por um período de 15 dias, durante o
horário de atendimento, das 9 às 15 horas.

Quem pretender apresentar reclamações, observações ou sugestões
deverá fazê-lo, por escrito, e endereçá-las à Câmara Municipal de
Mafra, Praça do Município, 2644-001 Mafra, ou entregá-las directa-
mente na Secção acima referida.

Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publicado no Diá-
rio da República e na comunicação social.

20 de Setembro de 2005. — O Vereador, Filipe Abreu.
1000292496

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Edital
Alteração de operação de loteamento

Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decor-
rerá um período de discussão pública sobre o pedido de alteração da
licença de operação de loteamento, registada na Câmara Municipal
da Maia sob o n.º 5414/05, em nome de Rui Manuel Penas Sobral, do
loteamento titulado pelo alvará n.º 08/02, localizado na Rua de Joa-
quim Teixeira de Almeida, freguesia de Vermoim, com a duração de
15 dias e início 8 dias após a data de publicação do presente edital no
Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços muni-
cipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar nos Servi-
ços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câ-
mara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos serviços de correspondência desta Câmara Municipal.

29 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000292510

Edital
Alteração de operação de loteamento

Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decor-
rerá um período de discussão pública sobre o pedido de alteração da
licença de operação de loteamento, registada na Câmara Municipal
da Maia sob o n.º 5301/05, em nome de Manuel António Araújo
Borges, lotes n.os 7 e 8 do loteamento titulado pelo alvará n.º 26/00,
localizado na Rua da Cabreira, freguesia de Barca, com a duração de
15 dias e início 8 dias após a data de publicação do presente edital no
Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços muni-
cipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, nos Servi-
ços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câ-
mara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos serviços de correspondência desta Câmara Municipal.

29 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000292512

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
1 de Setembro de 2005, foram nomeados, para os lugares vagos de
auxiliar de serviços gerais, nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos classificados no concurso
externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 242, da 14 de Outubro de 2004, António Fernando
Babo Marinho, Carla Filipa Gomes Figueiredo, Fernanda Maria da Cruz
Soares Dias, Paulo Jorge dos Santos Sousa, Maria Augusta da Silva
Fernandes Ribeiro, Maria de Fátima Marques da Rocha Ramos, Paulo
Ricardo Carvalho Alves Martins, André Filipe Rodrigues Lima, Hum-
berto Manuel Correia Alves, António Carlos da Silva Oliveira, Fer-
nanda Maria Ferreira Loureiro Soares, Elsa Catarina de Sousa Ramos,
Narciso Moreira Santos, José Carlos Fernandes Maia, Almerinda Maria
Oliveira da Costa Monteiro, Maria Teresa Fernandes Martins Jorge,
Maria Augusta Fernandes Martins Ramos, Maria Manuel de Oliveira
Rocha, Anabela da Silva Rocha, Alzira Margarida Pereira da Silva Sousa,
Maria Manuela da Silva Barros Moreira, Maria da Fátima Carvalho
Moura Vieira, Maria Faustina Teixeira Ribeiro Coelho, Maria da Gra-
ça Monteiro Lourenço Correia e Mário Alberto Barbosa dos Santos,
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tendo os mesmos o prazo de 20 dias a contar da publicação do pre-
sente aviso, para tomar posse dos respectivos lugares.

19 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Gonçalves Bragança Fernandes. 1000292505

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso
Nos termos dos artigos 27.º e 78.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, torna-se público que a Câmara Munici-
pal supra aprovou, em reunião de 19 de Agosto de 2005, a 2.ª altera-
ção ao Regulamento do Parque de Negócios de Montemor-o-Velho.

Tais alterações traduzem-se no seguinte:

a) No regulamento — é flexibilizado o artigo 13.º, no que se
refere aos lotes que comportam a divisão em propriedade
horizontal (são acrescentados os lotes 16 e 24 e todos os
lotes que se venham a associar);

b) Na planta de síntese — é alterado o posicionamento de um
caminho entre lotes (que passa para nascente, dos limites
dos lotes 18, 19, 21 e 22, para os limites dos lotes 17, 18, 22
e 23), precisamente por força da alteração ao regulamento.

Identificação dos lotes — conforme planta de síntese (2.ª altera-
ção) existente no processo.

23 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Manuel Monteiro Machado. 3000183086

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso
Por meu despacho de 30 de Março de 2005 e nos termos do n.º 3 do

artigo 21.º, conjugado com o artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, é renovada a comissão de serviço, por mais três anos,
com Maria da Conceição Janeiro Godinho Calhau, chefe de Divisão
de Assuntos Jurídicos e Fiscalização, com efeitos a partir de 1 de Ju-
lho de 2005.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 3000183136

Édito n.º 2/2005
Torna-se público que Maria Rosa da Encarnação Barradas Salgado,

viúva, pretende habilitar-se como herdeira do seu esposo, António
Firmino Santos Salgado, funcionário deste município, falecido em 7 de
Agosto de 2005, a fim de poder levantar deste município a impor-
tância ilíquida de 7467,67 euros, respeitante ao subsídio por morte,
duodécimos dos subsídios de férias e Natal e outras importâncias de-
vidas, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 223/95, de 8 de
Setembro.

Quem tiver que opor ou vir a habilitar-se ao referido levantamen-
to, deduza o seu direito, no prazo de 30 dias a contar da publicação
do presente édito no Diário da República.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 3000183132

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de fiscal municipal de 1.ª classe — grupo de pes-
soal técnico-profissional.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 6 de Setembro de 2005, foi nomeado para o lugar a que se
refere o concurso designado em epígrafe, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 103, de 30 de Maio de 2005, o
seguinte candidato:

Albino Pereira Catarino.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento do visto 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.)

16 de Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Vítor
Manuel de Jesus Frazão. 1000292481

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

15 de Setembro de 2005, ao abrigo da competência que me é confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, nomeei, por reclassificação profissional e por urgente con-
veniência de serviço, com efeitos ao mesmo dia, o funcionário Ave-
lino Ferreira Rocha, cantoneiro de limpeza, do grupo de pessoal
auxiliar, escalão 2, índice 165, para operário qualificado jardineiro,
escalão 4, índice 170, nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º
e das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.

O funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

[Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto no artigo 47.º, alínea e), conjugado com o artigo 114.º,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

15 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000292498

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

29 de Agosto de 2005, ao abrigo da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, nomeei, por reclassificação profissional e por urgente conveniên-
cia de serviço, com efeitos ao dia 1 de Setembro, os funcionários Abílio
José Oliveira Rocha Costa e Joaquim Paulo Sousa Eusébio, nadadores-
-salvadores, escalão 1, índice 128, para a categoria de assistente ad-
ministrativo, escalão 1, índice 199, nos termos do disposto na alínea e)
do artigo 2.º e das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Os funcionários deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

[Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto no artigo 47.º, alínea e), conjugado com o artigo 114.º,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

15 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000292499

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso
1 — Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, que, por meu despacho de 24 de Janeiro de 2005 e no
uso da competência que me foi delegada pelo despacho n.º 33/PRES/
2002, de 9 de Outubro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, os concursos a seguir indicados:

a) Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares da categoria de operário principal/asfaltador da carrei-
ra e grupo de pessoal operário qualificado;

b) Concurso interno de acesso geral para provimento de um lu-
gar da categoria de operário principal/marteleiro da carreira e
grupo de pessoal operário qualificado.

2 — Legislação aplicável ao presente concurso — ao presente
concurso são aplicáveis, designadamente, as disposições dos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, e legislação complementar, 184/89, de 2 de
Junho, 442/91, de 15 de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 404-A/98, de
18 de Dezembro, republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.
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3 — Prazo de validade — os concursos visam o provimento das
vagas referidas e caducam com o respectivo preenchimento.

4 — Serviço e área funcional — Divisão de Obras Municipais.
5 — Local de prestação de trabalho — Portalegre e área do muni-

cípio.
6 — Remuneração e condições de trabalho — o cargo é remunera-

do pelo escalão a que, na estrutura remuneratória da categoria, cor-
responde o índice superior mais aproximado, se os funcionários vie-
rem já auferindo remuneração igual ou superior à do escalão 1.

6.1 — A integração na nova categoria far-se-á no escalão seguinte
da estrutura da categoria desde que da remuneração atrás referida re-
sulte um impulso salarial inferior a 10 pontos.

6.2 — Se a remuneração, em caso de progressão, for superior à que
resulta da aplicação dos números anteriores, a promoção faz-se para
o escalão seguinte àquele que lhe corresponderia por força daquelas
regras, excepto se os funcionários tiverem mudado de escalão há
menos de um ano.

6.3 — Condições de trabalho e regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para os funcionários da administração local.

7 — Conteúdo funcional dos lugares a prover:

a) O descrito no Despacho n.º 38/88, de 30 de Dezembro, do
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local e
do Ordenamento do Território, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989;

b) O descrito no Despacho n.º 1/90, de 15 de Janeiro, do Gabi-
nete do Secretário de Estado da Administração Local e do
Ordenamento do Território, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

8 — Requisitos gerais de admissão — os referidos no n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 — Requisitos especiais de admissão — reunir os requisitos cons-
tantes do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Portalegre, Praça do Município, 13, 7300-110 Por-
talegre, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar,
poderá ser entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos da
Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, residên-
cia, código postal e telefone, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu e número
de contribuinte fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-

ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

10.1 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanha-
dos, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes documen-
tos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado, rubricado

e assinado;
d) Declaração emitida pelo serviço de pessoal, a qual compro-

ve, pela ordem indicada:

A categoria de que os candidatos são titulares;
O vínculo à função pública;
O tempo de serviço contado à data do prazo previsto por

este aviso para apresentação das candidaturas, na cate-
goria e na função pública.

e) Fotocópia das fichas de notação dos últimos seis anos, devi-
damente confirmadas pelo respectivo serviço;

f) Declaração passada pelas entidades promotoras dos cursos
de formação profissional (seminários, acções de formação,
etc.) ou fotocópia;

g) Documentos que considerem relevantes para apreciação do
seu mérito.

11 — Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Portalegre ficam dispensados da apresentação dos documentos re-
feridos nas alíneas a), b), d) e e), desde que constem dos respectivos
processos individuais, de acordo com o artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

13 — A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participa-
ção à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

14 — Método de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, são adoptados os seguintes méto-
dos de selecção:

Entrevista profissional de selecção — visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, mediante a
ponderação de parâmetros adequados ao perfil do cargo a
prover;

A avaliação curricular — visará avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que é aberto o concurso, com base
na análise do respectivo currículo profissional e de acordo com
os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base — onde se pondera a ti-
tularidade de grau académico ou a sua equiparação, le-
galmente reconhecida;

b) Formação profissional — em que se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com a área funcional do lugar
posto a concurso;

c) Experiência profissional — em que se pondera o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividade
para o qual o concurso é aberto, bem como outras ca-
pacidades adequadas, com avaliação da sua natureza e
duração;

d) Classificação de serviço — onde se pondera a sua ex-
pressão quantitativa.

15 — A classificação final dos candidatos pela aplicação dos mé-
todos de selecção a que refere o n.º 14, deste aviso, será expressa de
0 a 20 valores, considerando-se excluídos os que tiverem classifica-
ção inferior a 9,5 valores e efectuada de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF =
 EPS + 2 AC

3
em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

16 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação da entrevista profissional de selecção e na avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que so-
licitada [alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho].

17 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no n.º 2 dos
artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 — A relação dos candidatos admitidos e a notificação dos ex-
cluídos e a lista de classificação final serão efectuadas, nos termos e
prazos previstos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

19 — Da exclusão do concurso e da homologação da lista de clas-
sificação final cabe recurso, a interpor nos termos e prazos previstos
nos artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
conjugado com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 238/99. de 29 de Ju-
nho.

20 — O júri dos referidos concursos terá a seguinte composição:

Concurso a):

Presidente — engenheira Anabela Senhorinha Catalão Ro-
lhas, chefe de Divisão de Obras Municipais.

Vogais efectivos:

Engenheira Cláudia Isabel Rota Maçãs Nogueiro Capo-
te, técnico superior de 2.ª classe, engenheiro civil.
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Silvestre da Conceição Raposo Belacorça, encarrega-
do — operário qualificado.

Vogais suplentes:

Engenheira Cristina Maria Pascoal da Silva Milheiro,
técnico superior de 1.ª classe, engenheiro civil.

Altino José Maurício Simão, encarregado — operário
qualificado.

Concurso b):

Presidente — engenheira Anabela Senhorinha Catalão Ro-
lhas, chefe de Divisão de Obras Municipais.

Vogais efectivos:

Engenheira Cláudia Isabel Rota Maçãs Nogueiro Capo-
te, técnico superior de 2.ª classe, engenheiro civil.

Silvestre da Conceição Raposo Belacorça, encarrega-
do — operário qualificado.

Vogais suplentes:

Engenheira Cristina Maria Pascoal da Silva Milheiro,
técnico superior de 1.ª classe, engenheiro civil.

Ana Jacinta Cabeleirinha Barradas Mourato Ceia, téc-
nico superior de 1.ª classe.

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 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.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 de Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Antó-
nio Biscainho. 3000183174

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de dois

lugares de operário qualificado da carreira de lubrifica-
dor.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 297, de 21 de Dezembro de 2004,
torna-se público que o presidente desta Câmara Municipal, por despa-
cho de 22 de Agosto de 2005, nomeou os seguintes candidatos:

José Armando Varela Zeverino.
Carlos Filipe da Assunção Francisco.

Mais se torna público que as nomeações foram feitas por urgente
conveniência de serviço e tiveram início a 1 de Setembro de 2005.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

1 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000292492

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário para provimento de um lugar de técnico de in-
formática adjunto — nível 1.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 237, de 8 de Outubro de 2004,
torna-se público que o presidente desta Câmara Municipal, por despa-
cho de 26 de Agosto de 2005, nomeou a seguinte candidata:

Ana Cristina Correia Seixas Carapuça.

Mais se torna público que a nomeação para o início do estágio, que
terá a duração de seis meses, foi feita por urgente conveniência de
serviço, e com início em 1 de Setembro de 2005.

Torna-se ainda público que, por despacho de 22 de Agosto de 2005,
foi o júri de acompanhamento do estágio alterado, ficando o mesmo
com a seguinte constituição:

Presidente — Dr. Joaquim Manuel Neves Catarino, director
Departamento Administrativo e Financeiro.

Vogais efectivos:

Engenheiro Francisco José Melo Pereira, chefe da Divisão
de Informática, e engenheiro Francisco Jorge Gabriel Sil-
va, chefe da Divisão de Informação Geográfica.

Vogais suplentes:

Dr.ª Cristina Maria Sousa Nunes Guerreiro e Dr. Carlos
Alberto Jesus Lourenço, ambos especialista de informá-
tica.

Vogal substituto do presidente — engenheiro Francisco José Melo
Pereira, chefe da Divisão Informática.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

1 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000292493

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento

de um lugar de encarregado de pessoal auxiliar

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, torna-se pú-
blico que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho de 9 de
Setembro de 2005, nomeou a candidata a seguir indicada:

Lídia Maria Rodrigues Fonseca Andrés.

Mais se torna público que a nomeada deverá apresentar-se a acei-
tar a nomeação no prazo de 20 dias, contados da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

12 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000292494

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento de

quatro lugares de técnico-profissional de construção
civil de 1.ª classe.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, torna-se pú-
blico que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho de 9 de
Setembro de 2005, nomeou os candidatos a seguir indicados:

Nicelo Filipe Santos Pacheco.
Miguel Ângelo Rio Simões Gonçalves.
Daniel Jorge Pereira Lourenço.
Rui Joaquim Lourenço Pereira.

Mais se torna público que os nomeados deverão apresentar-se a
aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, contados da data da publica-
ção deste aviso no Diário da República.

12 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000292495

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de vigilante de jardins e parques infantis

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 2 de Agosto de 2005 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e no uso das competências que me são conferidas pelo
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, determinei a
abertura de concurso externo de ingresso para provimento de um lu-
gar de vigilante de jardins e parques infantis, existentes no quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

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

4 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para o
preenchimento da vaga atrás referida, mais aquelas que correspondam



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 190 — 3 de Outubro de 200521 508

às necessidades concretas do município de Portimão, a verificar no
prazo de um ano.

5 — Remuneração base — corresponde ao escalão 1, índice 128,
constante do anexo 2 a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — O local de trabalho — área do município de Portimão.
7 — Conteúdo funcional — mencionado no Despacho da SEALOT

n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989.

8 — As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

9 — Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência
têm preferência em igualdade de classificação.

9.1 — Para efeitos de admissão a 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 indicar no requerimento de admissão as respec-
tivas capacidade de comunicação, expressão.

10 — Requisitos gerais para admissão a concurso — os constantes
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 de idade completos;
c) Ter como habilitações literárias escolaridade mínima obri-

gatória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou 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 obri-
gatória.

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — A candidatura deve ser formulada mediante requerimento

em folha de papel normalizado A4, dirigida ao presidente da Câmara
Municipal de Portimão, podendo ser entregue, pessoalmente, na Di-
visão de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, ou remetido pelo
correio, mediante carta registada com aviso de recepção, expedida
até ao termo do prazo fixado, para Câmara Municipal de Portimão,
Largo do 1.º de Maio, 8500 Portimão, dela devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturali-
dade, estado civil, profissão, data de nascimento, número e
data de emissão e de validade do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número fiscal de contri-
buinte, morada, código postal e telefone, situação militar, se
for caso disso).

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção ex-

pressa ao número e data do Diário da República em que
este aviso foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos consideram
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri, desde que devidamente com-
provados.

12 — O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade.
c) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 10 do pre-
sente aviso.

13 — A apresentação da documentação mencionada na alínea c)
do número anterior é temporariamente dispensada, desde que o can-
didato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em alí-
neas separadas, a situação em que se encontra, relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

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

15 — A selecção dos candidatos será feita por prova escrita de
conhecimentos teóricos e prova de entrevista profissional.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores,
de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (PEC × 3) + (EP × 1)

4

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EP = entrevista profissional.

A prova escrita de conhecimentos teóricos, que terá a duração
máxima de duas horas, versará sobre as seguintes matérias:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e
Local);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações da
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio
(Regime de Férias, Faltas e Licenças);

Conteúdo funcional (Despacho SEALOT n.º 38/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de
1989);

Conhecimentos gerais sobre a vivência do cidadão comum, ten-
do em conta as habilitações exigidas.

A prova de entrevista de selecção, terá a duração máxima de trinta
minutos e tem em vista avaliar, numa relação interpessoal e de for-
ma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício do cargo.

16 — Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos, sempre que solicitada, conforme estabelece a
alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

17 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final do concurso serão afixadas para consulta no edifício
dos Paços do Município de Portimão, nos termos dos disposto nos
artigos 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 — O júri de selecção terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr.ª Carla Sofia Aleixo S. C. Melo Pereira, verea-
dora.

Vogais efectivos:

Engenheira Paula Cristina Guia Santos Pereira, chefe da
Divisão Habitação, e Dr.ª Rita Maria Pereira Magro Go-
mes Santos, técnico superior Serviço Social Principal.

Vogais suplentes:

Dr. António Vitorino Pereira, director Departamento Edu-
cação Cultura e Desporto, e Dr.ª Dora Cristina Cabrita
Silva, chefe da Divisão de Acção Social e Saúde.

Vogal substituto do presidente — José Francisco Sobral Luís, vice-
-presidente.

13 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000292489

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de

seis lugares de operário principal da carreira de jardi-
neiro.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, de 5 de Setembro de 2005, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso, concurso interno de acesso geral, para pro-
vimento de seis lugares de operário principal da carreira de jardineiro.

2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, e
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
mencionadas, esgotando-se com o seu provimento.

4 — O local de trabalho é a área do município de Portimão, e o
lugar a prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — São condições de admissão — estar provido na categoria an-
terior há, pelo menos, seis anos, classificados no mínimo de Bom,
nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, no qual deverão constar os seguinte elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte e resi-
dência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo, nível e escalão em que se encontra
posicionado, bem como menção do lugar a que concorre,
fazendo referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço nos últimos seis anos.

7 — Os requerimentos deverão ser acompanhados 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 das habilitações literárias;
c) A declaração exigida na alínea a) deste número é dispensada

aos funcionários do quadro da Câmara Municipal de Porti-
mão, desde de que os documentos constem do seu processo
individual.

8 — A selecção dos candidatos será feita por prova prática de
conhecimentos, de acordo com o conteúdo funcional da carreira (Des-
pacho n.º 38/88 do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989), sendo valorada numa es-
cala de 0 a 20 valores.

9 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Porti-
mão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — José Francisco Sobral Luís, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Arquitecta Ana Cristina Santos Limão, chefe da Divisão do
Ambiente e Equipamentos Urbanos, e engenheiro Antó-
nio Manuel Santana Nunes, engenheiro técnico agrário
principal.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria de Fátima Venda Brazão, técnico superi-
or de agronomia de 2.ª classe, e Hélder da Silva Freire,
chefe de Repartição de Recursos Humanos.

Vogal substituto do presidente — engenheiro Rui dos Reis Agostinho,
director do Departamento do Ambiente, Equipamento e Acção Social.

14 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000292490

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Junho de 2005 e após concordância dos Serviços Municipaliza-
dos da Câmara Municipal de Faro, deferi o pedido de transferência do
técnico de contabilidade e administração de 1.ª classe, Rui Miguel Soares
da Graça Gago, para idêntico lugar do quadro desta Câmara Munici-
pal, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho.

A referida transferência produz efeitos a 1 de Outubro de 2005.
(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

15 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000292501

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de um lugar de técnico de informática do grau 2, nível 1

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal, de 6 de Setembro de 2005, se

encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do presente aviso, concurso interno de acesso geral, para
provimento de um lugar de técnico de informática do grau 2, ní-
vel 1.

2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, e
97/2001, de 26 de Março.

3 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 — O local de trabalho é a área do município de Portimão, e o
lugar a prover será remunerado pelo escalão fixado no mapa II anexo
ao Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

5 — São condições de admissão — as constantes do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, no qual deverão constar os seguinte elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte e resi-
dência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo, nível e escalão em que se encontra
posicionado, bem como menção do lugar a que concorre,
fazendo referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço nos últimos quatro ou seis anos.

7 — Os requerimentos deverão ser acompanhados 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 das habilitações literárias.

8 — A selecção dos candidatos será feita através de uma prova
escrita de conhecimentos, com a duração máxima de duas horas e a
graduação final será expressa de 0 a 20 valores.

A prova escrita de conhecimentos versará sobre matérias relacio-
nadas com o conteúdo funcional da carreira, constante no n.º 3 da
Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova escrita de
conhecimentos constam da acta da reunião do júri do concurso, sen-
do a mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitada, confor-
me estabelece a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

10 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Porti-
mão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — José Francisco Sobral Luís, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Engenheiro Francisco José Melo Pereira, chefe da Divisão
Informática, e Dr. Carlos Alberto Jesus Lourenço, espe-
cialista de informática grau 1.

Vogais suplentes:

Engenheiro Francisco Jorge Gabriel Silva, chefe da Divisão
de Informação Geográfica, e Dr. João Carlos Copa Ino-
cêncio, especialista de informática grau 1.

Vogal substituto do presidente — Dr. Joaquim Manuel das Neves
Catarino, director do Departamento Administrativo e Financeiro.

16 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000292491

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de três lugares de fiscal municipal especialista

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 101, de 25 de Maio de 2005, tor-
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na-se público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 16 de Setembro de 2005, nomeou os seguintes candidatos:

António José de Castro Ramos.
Sérgio Fernando Palhinha Alves.

Mais se torna público que os nomeados deverão tomar posse no
prazo de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diá-
rio da República.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000292497

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Edital
Brasão, bandeira e selo branco

António Esteves Morgado, presidente do município do Sabugal:

Torna-se pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco do município do Sabugal, após a elevação a cidade, tendo em
conta o parecer da Comissão Heráldica de Arqueólogos Portugueses,
em 2 de Junho de 2005, e que foi aprovado, sob proposta efectuada
em 29 de Abril de 2005:

Brasão — escudo de vermelho, castelo de prata entre dois sabu-
gueiros de verde, floridos de prata; campanha diminuta de prata
e azul de três tiras ondadas; em chefe, duas chaves de ouro,
postas em aspa. Coroa mural de prata de cinco torres. Listel
branco, com a legenda a negro: «Sabugal»;

Bandeira — gironada de oito peças de branco e verde. Cordão e
borlas de prata e verde. Haste e lança de ouro;

Brasão — nos termos da lei, com a legenda: «Câmara Municipal
de Sabugal».

29 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, António Este-
ves Morgado. 1000292520

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 2 de

Agosto de 2005, do vice-presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte — CCDR-Norte, foi autorizada
a requisição, a partir do próximo dia 1 de Outubro, pelo período de
um ano, nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com a adaptação prevista no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, de Pedro Manuel Almeida
Soares Costa, técnico profissional de 1.ª classe — desenhador, do
Gabinete de Apoio Técnico Entre Douro e Vouga, de São João da
Madeira, para exercer funções nesta Câmara.

30 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000292532

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO PICO

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento

de um lugar de tesoureiro especialista

Nomeação

Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na
sua actual redacção, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, também na sua actual redacção, se tor-
na público que, por despacho de hoje do presidente da Câmara, foi
nomeada Maria Avelina Garcia dos Santos, tesoureiro principal, para
a categoria de acesso de tesoureiro especialista, a qual foi considerada
aprovada no respectivo concurso interno de acesso limitado para
provimento de um lugar de igual categoria do quadro de pessoal desta
autarquia, aberto por aviso publicado na Ordem de Serviço n.º 2/2005,
datada de 20 de Junho de 2005.

O funcionário supramencionado tem o prazo de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República, para
aceitação do respectivo cargo.

A presente nomeação tem cabimento orçamental e não se encon-
tra sujeita à fiscalização prévia da Secção Regional dos Açores do
Tribunal de Contas.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Joa-
quim Neves da Costa. 1000292474

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso
Nomeação

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho, com data de 22 de Agosto de 2005, e na sequência do con-
curso interno, foi a candidata abaixo indicada nomeada definitivamente
para o lugar de técnico profissional de contabilidade de 1.ª classe:

Maria Manuela Bastos Pereira — 15,33 valores.

A nomeada deverá tomar posse no respectivo lugar no prazo de
20 dias, contados da publicação deste aviso no Diário da República.

(Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares. 3000183084

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Aviso
Concurso externo de ingresso para o provimento
de um técnico superior estagiário — economista

Nomeação após dispensa de frequência de estágio

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, de acordo com a acta do júri do concurso em epígrafe,
baseado no acórdão n.º 100/98, do Tribunal de Contas, e por meu
despacho de 22 de Agosto de 2005, foi nomeado, definitivamente,
com dispensa de estágio, Ivo Gil Antunes Martins da Costa, na cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe — economista.

O candidato deverá tomar posse no prazo máximo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000183104

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do

presidente da Câmara Municipal de Soure, de 9 de Setembro de 2005,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de encarregado de
parques desportivos e ou recreativos, pertencente ao grupo de pesso-
al auxiliar.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido por um ano e
visa o preenchimento do lugar vago referido e dos que vierem a
ser necessário preencher até ao termo do prazo de validade do
concurso, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

3 — Vencimento — escalão 1, índice 244, de acordo com o
anexo III do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjuga-
do com o Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28 de Março, sendo as condi-
ções de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para a
administração local.

4 — Conteúdo funcional — mencionado no despacho n.º 4/88,
publicado na 2.ª série do Diário da República de 6 de Abril de 1989.

5 — Local de trabalho — área do município de Soure.
6 — Legislação aplicável — o concurso reger-se-á pelos Decretos-

-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho; 427/89, de 7 de Dezembro (aplicá-
vel por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro); 238/
99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro, com as devidas al-
terações; 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais
legislação aplicável.
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7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — os mencionados no artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
7.2 — Requisitos especiais — escolaridade obrigatória.
8 — Formalização — as candidaturas deverão ser formalizadas

mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Soure, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de
Pessoal ou enviadas pelo correio, com aviso de recepção, para a
Câmara Municipal de Soure, 3130-218 Soure, dentro do prazo fixa-
do e dele deverão constar os seguintes elementos: nome, estado ci-
vil, profissão, naturalidade, residência, data de nascimento, filiação,
habilitações literárias, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal e
quaisquer outros elementos que julguem susceptíveis de influírem
na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal, os quais só serão tidos em consideração se devida-
mente comprovados.

8.1 — Prazo — as candidaturas deverão ser formalizadas nos 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

8.2 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ainda ser
acompanhados do certificado de habilitações, fotocópias do bilhete
de identidade, cartão de contribuinte fiscal e curriculum vitae devida-
mente datado e assinado.

9 — Métodos de selecção — avaliação curricular, prova de conhe-
cimentos (teórica escrita) e entrevista profissional de selecção:

a) Avaliação curricular — através da qual se avaliarão as apti-
dões dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigên-
cias da função, a habilitação académica de base, a formação,
a qualificação e experiência profissionais na área para a qual
o concurso é aberto e terá carácter eliminatório;

b) Prova de conhecimentos — visa avaliar os níveis de conhe-
cimentos de cultura geral, académicos e profissionais dos
candidatos exigíveis e adequados ao exercício da respectiva
função e terá carácter eliminatório;

c) Entrevista profissional de selecção — determina e avalia,
numa relação interpessoal de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões do candidato, por comparação com
perfil de exigências de funções.

10 — Os métodos de selecção serão classificados de 0 a 20 valores
e o ordenamento final dos concorrentes será efectuado pela aplica-
ção da seguinte fórmula:

CF =
 (1 × AC) + (1 × PC) + (1 × EPS)

3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos (teórica escrita);
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 — Avaliação curricular — este factor será pontuado de 0 a
20 valores, seguindo a aplicação da fórmula e o seguinte critério:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

HL = habilitações literárias:

Habilitações académicas de grau exigido à candidatura —
16 valores;

Habilitações académicas de grau superior à anteriormente
referida — 20 valores.

FP = formação profissional:

Cursos com duração inferior a uma semana e até um mês —
1 valor;

Cursos de duração superior a um mês — 2 valores.

Só serão contabilizados os cursos de formação adequados às
funções inerentes ao lugar colocado, a pontuação total a atri-
buir neste factor ser superior a 20 valores.

EP = experiência profissional:

< três anos — 5 valores;
= três anos — 10 valores;
> três anos e até seis anos — 18 valores;
> seis anos — 20 valores.

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o
correspondente ao desenvolvimento de funções inerentes ao lugar
colocado a concurso, não podendo a pontuação total a atribuir neste
factor ser superior a 20 valores.

10.2 — Prova de conhecimentos — consistirá numa prova escri-
ta — teste tipo americano — com carácter eliminatório, será classi-
ficada de 0 a 20 valores, com a duração de uma hora, sendo dividida
em duas partes:

1) Cultura geral;
2) No âmbito das atribuições das funções.

No âmbito das atribuições das funções, os candidatos serão avalia-
dos sobre as seguintes matérias:

Conteúdo funcional (mencionado no despacho n.º 4/88, publica-
do na 2.ª série do Diário da República de 6 de Abril de 1989;

Estatuto Disciplinar da Função Pública (Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro);

Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Mar-
ço, com a redacção dada pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto
e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção da Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e Lei n.º 159/99, de 14 de Setem-
bro;

Estrutura da Câmara Municipal de Soure publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 145, de 25 de Junho de 1996.

10.3 — Entrevista profissional de selecção — este factor será
pontuado de 0 a 20 valores, seguindo o critério relativo à opinião
formada pelo júri sobre a adequação do perfil dos candidatos, que avalia:

a) Qualidade da experiência profissional — considerará o nível
de desenvolvimento e variedade de conhecimentos profissi-
onais apreendidos no exercício efectivo das funções desem-
penhadas em actividades anteriores ao presente concurso e
a sua utilidade para o exercício das funções a que concorre.

b) Capacidade de expressão e fluência verbais — procurará medir
a corrente do pensamento manifestada através da linguagem
oral — seu caudal, transparência de ideias e sequência lógica
de raciocínio;

c) Motivações e interesses — procurará avaliar a natureza, in-
tensidade e permanência das motivações, interesses e gos-
tos, bem como a integração no meio sócio-profissional, atra-
vés da sondagem dos objectivos profissionais dos candidatos;

d) Sentido critico — apreciará as opções tomadas e respectiva
fundamentação e capacidade de argumentação perante cená-
rios hipotéticos ou reais, bem como o equacionar de factos
e acontecimentos de nível profissional ou geral.

A Entrevista profissional de selecção será classificada de acordo
com os seguintes níveis:

Favorável preferencialmente — 19 a 20 valores;
Bastante favorável — 15 a 18 valores;
Favorável — 10 a 14 valores;
Satisfatório com reservas — 5 a 9 valores;
Desfavorável — 0 a 4 valores.

11 — Marcação dos métodos de selecção — a realização dos mé-
todos de selecção será oportunamente comunicada aos candidatos, nos
termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 — Os critérios de apreciação e ponderação dos diversos méto-
dos 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 so-
licitadas.

13 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final dos concorrentes, serão afixadas no edifício dos Paços
do Município de Soure ou publicadas no Diário da República, 3.ª sé-
rie, conforme as situações previstas nos artigos 33.º, 34.º e 38.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em conjugação com o n.º 3 do
artigo 3.º do mesmo diploma, os candidatos com grau de incapacidade
ou deficiência igual ou superior a 60 % têm preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência le-
gal. Estes devem declarar, no requerimento de admissão, sob compro-
misso de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de deficiên-
cia e os meios de comunicação/expressão utilizar no processo de
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selecção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supramencio-
nado.

15 — 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.

16 — Composição do júri:

Presidente — Américo Ferreira Nogueira, vereador.
Vogais efectivos:

Fernando Afonso dos Anjos Silva, director de departamen-
to, requisitado na Câmara Municipal de Coimbra.

Mário Fernando Rodrigues Monteiro, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Gil António Contente Soares, chefe de repartição.
Evaristo Mendes Duarte, técnico especialista.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

13 de Setembro de 2005. — O Vereador, Américo Nogueira.
3000183100

Aviso
Reclassificação

Em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se público que, por despa-
cho do vice-presidente da Câmara Municipal, de 12 de Setembro do
corrente ano, ao abrigo da competência delegada pelo presidente da
Câmara, foi nomeada a funcionária Sandra Cristina Alves Veloso, em
regime de comissão de serviço extraordinária, pelo prazo de seis meses,
na categoria de técnico profissional de turismo, nos termos previstos
na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro.

Isento de visto do Tribunal de Contas.

13 de Setembro de 2005. — Pelo Vereador, (Assinatura ilegível.)
3000183105

Aviso
Reclassificação

Em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se público que, por despa-
cho do vice-presidente da Câmara Municipal, de 12 de Setembro do
corrente ano, ao abrigo da competência delegada pelo presidente da
Câmara, foi nomeada a funcionária Maria Otília Ferreira de Oliveira,
em regime de comissão de serviço extraordinária, pelo prazo de um
ano, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, nos termos pre-
vistos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.

Isento de visto do Tribunal de Contas.

13 de Setembro de 2005. — Pelo Vereador, (Assinatura ilegível.)
3000183107

Aviso
Concurso externo de ingresso para o provimento de um

lugar de técnico superior estagiário — área de serviço
social.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Soure datado de 23 de Agosto de
2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
de publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para o provimento de um lugar de técnico supe-
rior estagiário na área de serviço social — grupo de pessoal técnico
superior.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido por um ano e visa o
preenchimento do lugar vago referido e dos que vierem a ser neces-
sário preencher até ao termo do prazo de validade do concurso, nos
termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 — Vencimento — escalão 1, índice 321, de acordo com o
anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com a
nova redacção do Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março, sendo as
condições de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para
a administração local.

4 — Conteúdo funcional — mencionado no despacho n.º 5217/
2000, publicado na 2.ª série do Diário da República de 6 de Março.

5 — Local de trabalho — área do município de Soure.
6 — Legislação aplicável — o concurso reger-se-á pelos Decretos-

-Leis n.os 265/88, de 28 de Julho; 248/85, de 15 de Julho; 204/98, de
11 de Julho; 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável por remissão do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro); 238/99, de 25 de Junho;
353-A/89, de 16 de Outubro, com as devidas alterações; 404-A/98,
de 18 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, na actual redacção da Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e demais legislação aplicável.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — os mencionados no artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Requisitos especiais — licenciatura em Serviço Social.
8 — Formalização — as candidaturas deverão ser formalizadas

mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal
de Soure, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal
ou enviadas pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Soure, 3130-218 Soure, dentro do prazo fixado e dele
deverão constar os seguintes elementos: nome, estado civil, profis-
são, naturalidade, residência, data de nascimento, filiação, habilita-
ções literárias, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal e quaisquer
outros elementos que julguem susceptíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal,
os quais só serão tidos em consideração, se devidamente comprova-
dos.

8.1 — Prazo — as candidaturas deverão ser formalizadas nos 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

8.2 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ainda ser
acompanhados do certificado de habilitações, fotocópias do bilhete
de identidade, cartão de contribuinte fiscal e curriculum vitae devida-
mente datado e assinado.

9 — Métodos de selecção — avaliação curricular, prova de conhe-
cimentos (teórica escrita) e entrevista profissional de selecção:

a) Avaliação curricular — através da qual se avaliarão as apti-
dões dos candidatos ponderando, de acordo com as exigênci-
as da função, a habilitação académica de base, a formação, a
qualificação e experiência profissionais na área para a qual o
concurso é aberto e terá carácter eliminatório;

b) Prova de conhecimentos — visa avaliar os níveis de conhe-
cimentos de cultura geral, académicos e profissionais dos
candidatos exigíveis e adequados ao exercício da respectiva
função e terá carácter eliminatório;

c) Entrevista profissional de selecção — determina e avalia,
numa relação interpessoal de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões do candidato, por comparação com
perfil de exigências de funções.

10 — Os métodos de selecção serão classificados de 0 a 20 valores
e o ordenamento final dos concorrentes será efectuado pela aplica-
ção da seguinte fórmula:

CF =
 (1 × AC) + (1 × PC) + (1 × EPS)

3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos (teórica escrita);
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 — Avaliação curricular — este factor será pontuado de 0 a
20 valores, seguindo a aplicação da fórmula e o seguinte critério:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

HL = habilitações literárias:

Habilitações académicas de grau exigido à candidatura —
18 valores;

Habilitações académicas de grau superior à anteriormente
referida — 20 valores.
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FP = formação profissional:

Cursos com duração inferior a uma semana e até um mês —
1 valor;

Cursos de duração superior a um mês — 2 valores.

Só serão contabilizados os cursos de formação adequados às
funções inerentes ao lugar colocado a concurso, não podendo
a pontuação total a atribuir neste factor ser superior a 20 va-
lores.

EP = experiência profissional:

< três anos — 5 valores;
= três anos — 10 valores;
> três e até seis anos — 18 valores;
> seis anos — 20 valores.

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o
correspondente ao desenvolvimento de funções inerentes ao lugar
colocado a concurso, não podendo a pontuação total a atribuir neste
factor ser superior a 20 valores.

10.2 — Prova de conhecimentos — consistirá numa prova escri-
ta — teste tipo americano — com carácter eliminatório, será classi-
ficada de 0 a 20 valores, com a duração de uma hora, sendo dividida
em duas partes:

1) Cultura geral;
2) No âmbito das atribuições das funções.

No âmbito das atribuições das funções, os candidatos serão avalia-
dos sobre as seguintes matérias:

Conteúdo funcional (mencionado no despacho n.º 5217/2000,
publicado na 2.ª série do Diário da República de 6 de Março);

Estatuto Disciplinar da Função Pública (Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro);

Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Mar-
ço, com a redacção dada pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção da Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e Lei n.º 159/99, de 14 de Setem-
bro;

Estrutura da Câmara Municipal de Soure publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 145, de 25 de Junho de 1996.

10.3 — Entrevista profissional de selecção — este factor será
pontuado de 0 a 20 valores, seguindo o critério relativo à opinião
formada pelo júri sobre a adequação do perfil dos candidatos, que avalia:

a) Qualidade da experiência profissional — considerará o ní-
vel de desenvolvimento e variedade de conhecimentos pro-
fissionais apreendidos no exercício efectivo das funções
desempenhadas em actividades anteriores ao presente con-
curso e a sua utilidade para o exercício das funções a que
concorre;

b) Capacidade de expressão e fluência verbais — procurará medir
a corrente do pensamento manifestada através da linguagem
oral — seu caudal, transparência de ideias e sequência lógica
de raciocínio;

c) Motivações e interesses — procurará avaliar a natureza, in-
tensidade e permanência das motivações, interesses e gos-
tos, bem como a integração no meio sócio-profissional,
através da sondagem dos objectivos profissionais dos can-
didatos;

d) Sentido critico — apreciará as opções tomadas e respectiva
fundamentação e capacidade de argumentação perante cená-
rios hipotéticos ou reais, bem como o equacionar de factos
e acontecimentos de nível profissional ou geral.

A entrevista profissional de selecção será classificada de acordo com
os seguintes níveis:

Favorável preferencialmente — 19 a 20 valores;
Bastante favorável — 15 a 18 valores;
Favorável — 10 a 14 valores;
Satisfatório com reservas — 5 a 9 valores;
Desfavorável — 0 a 4 valores.

Em caso algum os factores mencionados no programa das provas
poderão exceder os 20 valores.

11 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação final inferior a 9,5 valores.

12 — A realização dos métodos de selecção será oportunamente
comunicada aos candidatos, nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Regime de estágio — a frequência do estágio é efectuada de
acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, tem carácter probatório e terá duração não inferior a um
ano. A avaliação do mesmo será feita com base no relatório de está-
gio a apresentar pelo estagiário, na classificação de serviço obtida
durante aquele período e na avaliação de cursos de formação que even-
tualmente venham a ter lugar.

14 — A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores e resultará da média aritmética das classificações em cada
uma das operações referidas no número anterior.

15 — O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo no lugar de técnico de 2.ª classe, desde que obtenha classificação
final de estágio não inferior a Bom (14 valores).

16 — Os critérios de apreciação e ponderação constam de actas de
reunião do júri, sendo as mesmas facultadas aos candidatos, sempre
que solicitadas.

17 — A lista de candidatos admitidos e excluídos, com indicação
da data, hora e local da aplicação dos métodos de selecção, bem como
as listas de classificação final, serão afixadas no edifício dos Paços do
Município de Soure ou publicadas no Diário da República, 3.ª série,
conforme as situações previstas nos artigos 33.º, 34.º e 38.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

19 — Ficam salvaguardados os direitos consagrados nos termos do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nomeadamente nos seus
artigos 3.º, 6.º e 7.º

20 — Composição do júri:

Presidente — Américo Ferreira Nogueira, vereador.
Vogais efectivos:

Fernando Afonso dos Anjos Silva, director de Departamen-
to, requisitado na Câmara Municipal de Coimbra.

Mário Fernando Rodrigues Monteiro, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Gil António Contente Soares, chefe de repartição.
Dr.ª Fernanda Maria Silva Rodrigues, técnico superior de

2.ª classe.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

13 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000183109

Aviso
Concurso externo de ingresso para o provimento de dois

lugares de técnico superior estagiário — generalista

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Soure datado de 9 de Setembro de
2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
de publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para o provimento de dois lugares de técnico
superior estagiário generalista, grupo de pessoal técnico superior.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido por um ano e visa o
preenchimento dos lugares vagos referidos e dos que vierem a ser
necessário preencher até ao termo do prazo de validade do concurso,
nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 — Vencimento — escalão 1, índice 321, de acordo com o
anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com a
nova redacção do Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março, sendo as
condições de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para
a administração local.

4 — Conteúdo funcional — mencionado no mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

5 — Local de trabalho — área do município de Soure.
6 — Legislação aplicável — o concurso reger-se-á pelos Decretos-

-Leis n.os 265/88, de 28 de Julho; 248/85, de 15 de Julho; 204/98, de
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11 de Julho; 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável por remissão do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro); 238/99, de 25 de Junho;
353-A/89, de 16 de Outubro, com as devidas alterações; 404-A/98,
de 18 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, na actual redacção da Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e demais legislação aplicável.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — os mencionados no artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Requisitos especiais:

Licenciatura em Psicologia — ramo de Psicologia Clínica;
Licenciatura em Professores do Ensino Básico, variante de Por-

tuguês/Francês/licenciatura em Educação de Infância.

8 — Formalização — as candidaturas deverão ser formalizadas
mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal
de Soure, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal
ou enviadas pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Soure, 3130-218 Soure, dentro do prazo fixado e dele
deverão constar os seguintes elementos: nome, estado civil, profis-
são, naturalidade, residência, data de nascimento, filiação, habilita-
ções literárias, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal e quaisquer
outros elementos que julguem susceptíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal,
os quais só serão tidos em consideração se devidamente comprova-
dos.

8.1 — Prazo — as candidaturas deverão ser formalizadas nos 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

8.2 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão, ainda,
ser acompanhados do certificado de habilitações, fotocópias do bilhe-
te de identidade, cartão de contribuinte fiscal e curriculum vitae de-
vidamente datado e assinado.

9 — Métodos de selecção — avaliação curricular, prova de conhe-
cimentos (teórica escrita) e entrevista profissional de selecção:

a) Avaliação curricular — através da qual se avaliarão as apti-
dões dos candidatos ponderando, de acordo com as exigênci-
as da função, a habilitação académica de base, a formação, a
qualificação e experiência profissionais na área para a qual o
concurso é aberto e terá carácter eliminatório;

b) Prova de conhecimentos — visa avaliar os níveis de conhe-
cimentos de cultura geral, académicos e profissionais dos
candidatos exigíveis e adequados ao exercício da respectiva
função e terá carácter eliminatório;

c) Entrevista profissional de selecção — determina e avalia,
numa relação interpessoal de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões do candidato, por comparação com
perfil de exigências de funções.

10 — Os métodos de selecção serão classificados de 0 a 20 valores
e o ordenamento final dos concorrentes será efectuado pela aplica-
ção da seguinte fórmula:

CF =
 (1 × AC) + (1 × PC) + (1 × EPS)

3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos (teórica escrita);
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 — Avaliação curricular — este factor será pontuado de 0 a
20 valores, seguindo a aplicação da fórmula e o seguinte critério:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

HL = habilitações literárias:

Habilitações académicas de grau exigido à candidatura —
18 valores;

Habilitações académicas de grau superior à anteriormente
referida — 20 valores.

FP = formação profissional:

Cursos com duração inferior a uma semana e até um mês —
1 valor;

Cursos de duração superior a um mês — 2 valores.

Só serão contabilizados os cursos de formação adequados às
funções inerentes ao lugar colocado a concurso, não podendo
a pontuação total a atribuir neste factor ser superior a 20 va-
lores.

EP = experiência profissional — no âmbito do apoio à família,
apoio e acompanhamento aos alunos do ensino pré-escolar e
básico e apoio aos estabelecimentos assistenciais e educativos:

< três anos — 5 valores;
= três anos — 10 valores;
> três e até seis anos — 18 valores;
> seis anos — 20 valores.

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o
correspondente ao desenvolvimento de funções inerentes ao lugar
colocado a concurso, não podendo a pontuação total a atribuir neste
factor ser superior a 20 valores.

10.2 — Prova de conhecimentos — consistirá numa prova escri-
ta — teste tipo americano —, com carácter eliminatório, será classi-
ficada de 0 a 20 valores, com a duração de uma hora, sendo dividida
em duas partes:

1) Cultura geral;
2) No âmbito das atribuições das funções.

No âmbito das atribuições das funções, os candidatos serão avalia-
dos sobre as seguintes matérias:

Conteúdo funcional (mencionado no mapa I anexo ao Decreto-
-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho);

Estatuto Disciplinar da Função Pública (Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro);

Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Mar-
ço, com a redacção dada pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção da Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e Lei n.º 159/99, de 14 de Setem-
bro;

Estrutura da Câmara Municipal de Soure publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 145, de 25 de Junho de 1996.

10.3 — Entrevista profissional de selecção — este factor será
pontuado de 0 a 20 valores, seguindo o critério relativo à opinião
formada pelo júri sobre a adequação do perfil dos candidatos, que avalia:

a) Qualidade da experiência profissional — considerará o ní-
vel de desenvolvimento e variedade de conhecimentos pro-
fissionais apreendidos no exercício efectivo das funções
desempenhadas em actividades anteriores ao presente con-
curso e a sua utilidade para o exercício das funções a que
concorre;

b) Capacidade de expressão e fluência verbais — procurará medir
a corrente do pensamento manifestada através da linguagem
oral — seu caudal, transparência de ideias e sequência lógica
de raciocínio;

c) Motivações e interesses — procurará avaliar a natureza, in-
tensidade e permanência das motivações, interesses e gos-
tos, bem como a integração no meio sócio-profissional, atra-
vés da sondagem dos objectivos profissionais dos candidatos;

d) Sentido critico — apreciará as opções tomadas e respectiva
fundamentação e capacidade de argumentação perante cená-
rios hipotéticos ou reais, bem como o equacionar de factos
e acontecimentos de nível profissional ou geral.

A entrevista profissional de selecção será classificada de acordo com
os seguintes níveis:

Favorável preferencialmente — 19 a 20 valores;
Bastante favorável — 15 a 18 valores;
Favorável — 10 a 14 valores;
Satisfatório com reservas — 5 a 9 valores;
Desfavorável — 0 a 4 valores.

Em caso algum os factores mencionados no programa das provas
poderão exceder os 20 valores.

11 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação final inferior a 9,5 valores.
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12 — A realização dos métodos de selecção será oportunamente
comunicada aos candidatos, nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Regime de estágio — a frequência do estágio é efectuada de
acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, tem carácter probatório e terá duração não inferior a um
ano. A avaliação do mesmo será feita com base no relatório de está-
gio a apresentar pelo estagiário, na classificação de serviço obtida
durante aquele período e na avaliação de cursos de formação que even-
tualmente venham a ter lugar.

14 — A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores e resultará da média aritmética das classificações em cada
uma das operações referidas no número anterior.

15 — O candidato admitido a estágio está provido, a título defini-
tivo, no lugar de técnico de 2.ª classe, desde que obtenha classificação
final de estágio não inferior a Bom (14 valores).

16 — Os critérios de apreciação e ponderação constam de actas de
reunião do júri, sendo as mesmas facultadas aos candidatos, sempre
que solicitadas.

17 — A lista de candidatos admitidos e excluídos, com indicação
da data, hora e local da aplicação dos métodos de selecção, bem como
as listas de classificação final, serão afixadas no edifício dos Paços do
Município de Soure ou publicadas no Diário da República, 3.ª série,
conforme as situações previstas nos artigos 33.º, 34.º e 38.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

19 — Ficam salvaguardados os direitos consagrados nos termos do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nomeadamente nos seus
artigos 3.º, 6.º e 7.º

20 — Composição do júri:

Presidente — Américo Ferreira Nogueira, vereador.
Vogais efectivos:

Fernando Afonso dos Anjos Silva, director de Departamen-
to, requisitado na Câmara Municipal de Coimbra.

Mário Fernando Rodrigues Monteiro, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Gil António Contente Soares, chefe de repartição.
Dr.ª Fernanda Maria Silva Rodrigues, técnico superior de

2.ª classe.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

13 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000183111

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso SRH-AV-24/05
Jorge Manuel Bettencourt Machado Carrilho, presidente da Câmara

Municipal de Sousel:

Faz público que, por despacho datado de 8 de Setembro de 2005,
foi celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de
técnico de informática do grau I, nível I — estagiário — com início a
26 de Setembro de 2005, com o seguinte trabalhador:

Ricardo Miguel Pais da Silva Pereira — escalão 1, índice 290.

9 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Bettencourt Machado Carrilho. 1000292515

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso
Concurso interno geral para provimento de uma vaga

de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso, foi nomeada assistente administrativo especialista,
Maria Vitória Simão Nunes Domingues, conforme despacho datado
de 7 de Setembro do corrente ano.

A nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a contar
da data publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento do visto do Tribunal de Contas.

8 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000292525

Aviso
Concurso interno geral para provimento de uma vaga

de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso, foi nomeada assistente administrativo principal,
Maria João da Silva Ferreira Julião Oliveira Nicolau, conforme despa-
cho datado de 7 de Setembro do corrente ano.

A nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento do visto do Tribunal de Contas.

8 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000292527

Aviso
Concurso interno geral para provimento de uma vaga

de fiscal municipal especialista principal

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso, foi nomeado fiscal municipal especialista princi-
pal, Luís Filipe Correia Carreira, conforme despacho datado de 7 de
Setembro do corrente ano.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento do visto do Tribunal de Contas.

8 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000292528

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 55/DAGP/2005
Nomeação/posse

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado
de 9 de Setembro de 2005, após homologação da acta do júri do con-
curso respeitante à dispensa de estágio, na sequência do concurso
externo de ingresso aberto pelo aviso n.º 41/DAGP/2005, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 236, de 7 de Outubro de 2004,
foi nomeado o candidato aprovado em 1.º lugar no mesmo: Carlos
Alberto Ribeiro Lima — técnico superior de 2.ª classe (engenheiro
zootécnico), escalão 1, índice 400.

A tomada de posse, por parte do nomeado, deverá ter lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República (em cumprimento do estipulado no Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro).

12 de Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Chagas Ramos. 1000292479

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 47/2005
Exoneração

Para os efeitos previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por despacho
datado de 7 de Setembro de 2005, do presidente da Câmara Munici-
pal, no uso da competência própria, prevista na 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, foi deferido, a pedido da própria, a
exoneração da funcionária Ana Cristina Freire da Silva, com a cate-
goria de técnica superior engenheira do ambiente de 2.ª classe, com
efeitos a 1 de Setembro de 2005.

13 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000292517
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JUNTA DE FREGUESIA DE BARRANCOS

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de assistente administrativo especialista

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de Barran-
cos, de 25 de Julho de 2005, foi nomeado, nos termos do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar
de assistente administrativo especialista, do quadro de pessoal desta
freguesia, o candidato Emílio Carvalho Domingues, aprovado no con-
curso em epígrafe, o qual deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República.

5 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, André Elvira
Carvalho. 1000292480

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPELOS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Junta de Freguesia de Campelos, do concelho de Torres
Vedras, de 31 de Agosto de 2005, e por deliberação da Assembleia de
Freguesia, em reunião ordinária de 1 de Agosto de 2005, com efeitos
retroactivos a partir desta data, foi aprovada a subida de categoria da
funcionária:

Maria da Conceição Tomé Antunes, que passa de auxiliar admi-
nistrativo, para assistente administrativo.

31 de Agosto de 2005. — O Presidente da Junta, Francisco Antó-
nio João. 3000181938

JUNTA DE FREGUESIA DA ERICEIRA

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência da rea-
lização de concurso interno de acesso limitado para um lugar de assis-
tente administrativo especialista, aberto nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por aviso datado
de 27 de Julho de 2005, e por deliberação da Junta de Freguesia da
Ericeira de 19 de Setembro de 2005, foi nomeada, para provimento
daquele lugar, a única candidata, Ana Maria Batalha Pires Soares, fi-
cando integrada no escalão 1, índice 269, da categoria.

A nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim José
Alexandre Casado. 1000292504

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência da rea-
lização de concurso interno de acesso limitado para um lugar de assis-
tente administrativo principal, aberto nos termos do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por aviso datado de 27 de
Julho de 2005 e por deliberação da Junta de Freguesia da Ericeira de
19 de Setembro de 2005, foi nomeada, para provimento daquele lu-
gar a única candidata, Maria José Freire da Silva Caseiro, ficando in-
tegrada no escalão 2, índice 233, da categoria.

A nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim José
Alexandre Casado. 1000292506

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se públi-
co que, por deliberação de 12 de Setembro de 2005, a Junta de Fregue-
sia de Rio Maior procedeu à reclassificação profissional das seguintes
funcionárias, com fundamento na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.

Ana Marta Félix Marcelino, auxiliar administrativo, escalão 2,
índice 137, para assistente administrativo, escalão 1, índi-
ce 199;

Telma Cecília Henriques Gomes, auxiliar administrativo, esca-
lão 2, índice 137, para assistente administrativo, escalão 1,
índice 199.

16 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, António José
Marcelino da Silva. 1000292526

JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTA MARGARIDA DA COUTADA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta

Junta de Freguesia, de 16 de Setembro de 2005, foi nomeada, para o
lugar de cantoneiro de limpeza, a candidata classificada em 1.º lugar,
no respectivo concurso externo de ingresso, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 100, de 24 de Maio de
2005, e que é Elsa Cristina Viegas Bento.

A candidata deverá tomar posse do referido lugar no prazo de 20 dias
a contar da publicação deste aviso no Diário da República.

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

16 de Setembro de 2005. — A Presidente da Junta, Maria Manuela
de Oliveira Arsénio. 1000292513

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA TALHA

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar na categoria de auxiliar administrativo

Para os devidos efeitos, torna-se público que o executivo da Junta
de Freguesia de São João da Talha, em 20 de Setembro de 2005, de-
liberou nomear a candidata Dina Maria Batalha Costa Simplício, apro-
vada ao concurso externo de ingresso para provimento de um lugar,
na categoria de auxiliar administrativo, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 139, de 21 de Julho
de 2005.

Mais se informa que a candidata deverá assinar o termo de posse
no prazo de 20 dias úteis, contado da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

Processo não sujeito a visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

21 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, Paulo Rui Luís
Amado. 1000292514

JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRADO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de três lugares de cantoneiro de limpeza

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno público que, por
deliberação desta Junta de Freguesia de 1 de Julho de 2005, foram
nomeados para lugares do quadro desta Junta de Freguesia, de operá-
rio qualificado — jardineiro, os candidatos aprovados no concurso em
epígrafe, aberto através do aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 215, de 17 de Setembro de 2002:

Américo Martins Moreira.
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Vítor Manuel Rocha Ribeiro.
Manuel Martins Oliveira.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, António Fer-
nandes Monteiro. 1000292530

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de dois lugares de operário qualificado — jardineiro

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno público que, por
deliberação desta Junta de Freguesia de 1 de Julho de 2005, foram
nomeadas para lugares do quadro desta Junta de Freguesia, de operário
qualificado — jardineiro, as candidatas aprovadas no concurso em
epígrafe, aberto através do aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 215, de 17 de Setembro de 2002:

Maria da Conceição Moreira Ferreira Rocha.
Maria Esmeralda Ferreira Gonçalves Freire Tomás.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, António Fer-
nandes Monteiro. 1000292531

Aviso
Concurso interno geral de acesso para provimento

de um lugar de assistente administrativo especialista

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno público que, por
deliberação desta Junta de Freguesia, de 1 de Julho de 2005, foi no-
meado para um lugar do quadro desta Junta de Freguesia, de assistente
administrativo especialista, o candidato aprovado no concurso em epí-
grafe, aberto através do aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 215, de 17 de Setembro de 2002:

Álvaro Manuel Rosa Cardoso.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, António Fer-
nandes Monteiro. 1000292534

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do dispos-

to no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, por força do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, por deliberação do conselho de administração, to-
mada em sua reunião de 13 de Setembro de 2005, considerando o
disposto na alínea d) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, procedeu-se à reclassificação profissional do funcio-
nário Carlos Alberto Marchão Fidalgo Alegria, com a categoria de
técnico profissional de 1.ª classe (construção civil), escalão 1, índi-
ce 225, do grupo de pessoal técnico-profissional para a categoria de

técnico de informática de grau 1, índice 290, da carreira de técnico
de informática, passando a exercer as funções correspondentes à nova
carreira em comissão de serviço extraordinária pelo período legal-
mente fixado para o estágio, nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Esta reclassificação produz efeitos a partir da publicação no Diário
da República.

A aceitação da nomeação deverá ocorrer no prazo máximo de
20 dias a contar dessa data.

20 de Setembro de 2005. — Por delegação do Conselho de Admi-
nistração, o Director-Delegado, João Manuel Sousa Lúcio.

3000183106

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-

nistração, em sua reunião de 13 de Setembro de 2005, deliberou, nos
termos do n.º 1 do artigo 41.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, conjugado com o disposto no artigo 4.º e no n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual
redacção, aplicável à administração local com as adaptações constan-
tes do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, nomear, no con-
curso interno de acesso limitado para dois lugares de pedreiro princi-
pal, aberto por Comunicação de Serviço n.º 14/05, de 7 de Junho, os
candidatos classificados em 1.º e 2.º lugares:

1.º classificado — João dos Santos Luís;
2.º classificado — Alberto Carvalho Francisco.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

20 de Setembro de 2005. — Por delegação do Conselho de Admi-
nistração, o Director-Delegado, João Manuel Sousa Lúcio.

3000183108

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-

nistração, em sua reunião de 13 de Setembro de 2005, deliberou, nos
termos do n.º 1 do artigo 41.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, conjugado com o disposto no artigo 4.º e no n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual
redacção, aplicável à administração local com as adaptações constan-
tes do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, nomear no con-
curso interno de acesso limitado para dois lugares de canalizador prin-
cipal, aberto por Comunicação de Serviço n.º 13/05, de 7 de Junho,
os candidatos classificados em 1.º e 2.º lugares:

1.º classificado — João Manuel Vitorino Ferreira.
2.º classificado — António Duarte Félix.

Isento do visto do Tribunal de Contas.)

20 de Setembro de 2005. — Por delegação do Conselho de Admi-
nistração, o Director-Delegado, João Manuel Sousa Lúcio.

3000183110
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

(sociedade aberta)
Sede: Avenida da Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa

Capital social: € 1 500 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1607.

Pessoa colectiva n.º 500852367.

Obrigações de caixa — BES FPOF.
Obrigações de caixa — BES Eurostoxx Junho 2000.
Obrigações de caixa — BES Rendimento Mais 5,8 % Junho 2000.
Obrigações de caixa — BES Rendimento Mais 5,9 % Junho 2000.
Obrigações de caixa — BES Eurostoxx 50 Junho 2000.
Obrigações de caixa — BES Rendimento Mais.
Obrigações de caixa — BES Eurostoxx Agosto 2000.
Obrigações de caixa — BES Rendimento Mais 4,4 %.
Obrigações de caixa — BES Rendimento Mais 4,3 %.
Obrigações de caixa — BES Cabaz Mundial Dezembro 2000.
Obrigações de caixa — BES Mercury Select.
Obrigações de caixa — BES Euro Renda Agosto 2001.
Obrigações de caixa — BES Euro Renda Abril 2002.
Obrigações de caixa — BES DJ Global Titans.
Obrigações de caixa — BES Rendimento Privado 2007.
Obrigações de caixa — BES Mix Setembro 2002.
Obrigações de caixa — BES Mix Outubro 2002.
Obrigações de caixa — BES Mix Novembro 2002.
Obrigações de caixa — BES Mix Executive 2002.
Obrigações de caixa — BES Cabaz 2008.
Obrigações de caixa — BES Mix Outubro 2002.
Obrigações de caixa — BES Mix Novembro 2002.
Obrigações de caixa — BES Mix Executive 2002.
Obrigações de caixa — BES Cabaz 2008.
Obrigações de caixa — BES Índices Mundiais Fevereiro 2003.
Obrigações de caixa — BES Lisboa Multivalor.
Obrigações de caixa — BES Valor Seguro Abril 2003.
Obrigações de caixa — BES Cabaz Índices Mundiais Maio 2003.
Obrigações de caixa — BES Cabaz Índices Mundiais Junho 2003.
Obrigações de caixa — BES Cabaz Gás Natural.
Obrigações de caixa — BES Euro Renda Março 2005.
Obrigações de caixa — BES Euro Renda Abril 2005 — 1.ª série.
Obrigações de caixa — BES Euro Renda Abril 2005 — 2.ª série.
Obrigações de caixa — BES Euro Renda 3,75 % — Agosto 2005.
BES — Obrigações de caixa subordinadas 1996.
BES — Obrigações de caixa subordinadas 1997.
Obrigações de caixa — BES Mix RE Setembro 2002.
Obrigações de caixa — BES Cayman Multivalor Abril 2003.
Obrigações de caixa — BES 4 % Mais RE — Agosto 2004.
Obrigações de caixa — BES 4 % Mais RE — Outubro 2004.
Obrigações de caixa — BES 4 % Mais RE — Novembro 2004.
Obrigações de caixa — BES Libor 4 % Indexed Notes — March 2005.
Obrigações de caixa — BES Libor 4 % Indexed Notes — April 2005.
Obrigações de caixa — BES Libor 4 % Indexed Notes — May 2005.
Obrigações de caixa — BES Libor 4 % Indexed Notes — June 2005.
Obrigações de caixa — BES Libor 4 % Indexed Notes — July 2005.
Obrigações de caixa — BES Libor 4 % Indexed Notes — August 2005.
Obrigações de caixa — BES Cayman Index Link Notes (NIKKEI) —

20 July 2009.
Obrigações de caixa — BES Cayman Fixed Rate Notes 5,22 % — 22

November 2011.
Obrigações de caixa — BES Cayman Fixed Rate Notes 5,22 % — 28

November 2011.
Obrigações de caixa — BES Cayman Fixed Rate Notes 4,66% — 20

December 2006.
Obrigações de caixa — BES Cayman Zero Coupon Notes — 23 July

2027.
Obrigações de caixa — BES Cayman Zero Coupon Notes — 23 July

2027.
Obrigações de caixa — BES Cayman Zero Coupon Notes — 20

September 2027.

Obrigações de caixa — BES Cayman — 28 Jan 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 5 Feb 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 11 Feb 2015.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 18 Feb 2015.
Obrigações de caixa — BES Cayman Zero Coupon — 18 Feb 2028.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 12 Mar 2018.
Obrigações de caixa — BES Índices Mundiais Setembro 2003.
Obrigações de caixa — BES Índices Sectoriais Outubro 2003.
Obrigações de caixa — BES Índices Sectoriais Novembro 2003.
Obrigações de caixa — BES Índices Sectoriais Janeiro 2004.
Obrigações de caixa — BES Target 8,5 % Janeiro 2004.
Obrigações de caixa — BES Target 8,5 % Fevereiro 2004.
Obrigações de caixa — BES Investimento Global Março 2004.
Obrigações de caixa — BES Target 14,5 % Abril 2004.
Obrigações de caixa — BES Target 14,5 % Maio 2004.
Obrigações de caixa — BES STEP UP Global Maio 2004.
Obrigações de caixa — BES STEP UP Global Junho 2004.
Obrigações de caixa — BES Libor Invest — Julho.
Obrigações de caixa — BES Índices Mundiais Julho 2004.
Obrigações de caixa — BES Target 11 % Eurostoxx Outubro 2004.
Obrigações de caixa — BES Libor Invest — Dezembro.
Obrigações de caixa — BES Libor Invest — Janeiro.
Obrigações de caixa — BES Target 10 % Janeiro 2005.
Obrigações de caixa — BES Crescimento China Fevereiro 2005.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 15 Jul 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 25 Jul 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 28 Jul 2010.
Obrigações de caixa — BES Cayman Zero Coupon — 28 Jul 2028.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 27 Aug 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 2 Sep 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 16 Sep 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman Zero Coupon — 6 Oct 2019.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 7 Oct 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman Zero Coupon — 13 Nov 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 23 Dec 2013.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 2 Feb 2017.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 9 Feb 2019.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 20 Feb 2014.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 17 Mar 2014.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 24 Feb 2014.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 24 Feb 2014.
Obrigações de caixa — BES Cayman — 21 Jul 2014.

Assembleia de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 355.º do Código das Sociedades Comerciais e
para os efeitos do disposto no artigo 109.º do mesmo Código, convo-
co os Srs. Obrigacionistas que sejam titulares de obrigações acima
identificadas para reunirem em assembleia de obrigacionistas, no pró-
ximo dia 8 de Novembro de 2005, às 9 horas, no Hotel Altis, Sala
Petrópolis, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Pronunciarem-se, nos termos e para os efeitos do
artigo 109.º do Código das Sociedades Comerciais, sobre o
projecto de fusão por incorporação do Banco Internacional
de Crédito, S. A., no Banco Espírito Santo, S. A., com a con-
sequente extinção da sociedade incorporada e a transmissão
global do respectivo património para a sociedade incorporante.

Informa-se que o referido projecto de fusão por incorporação foi
registado na competente Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa, no dia 20 de Setembro de 2005, conforme avisos publicados nos
dias 23 e 26 de Setembro de 2005, encontrando-se aquele projecto
bem como a documentação anexa e a exigida nos termos do arti-
go 101.º do Código das Sociedades Comerciais à disposição, para con-
sulta, dos Srs. Obrigacionistas na sede da sociedade.

Nos termos da lei, esta assembleia é constituída por todos os titu-
lares de obrigações supra-identificadas, podendo estar presentes os
membros dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) A cada obrigação corresponde um voto;
2) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia

por mandatário constituído por simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, com a assinatura re-
conhecida por notário, advogado ou solicitador;
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3) Os obrigacionistas que sejam pessoas colectivas ou que sen-
do pessoas singulares não pretendam comparecer pessoalmen-
te na assembleia deverão comunicar ao presidente da mesa
da assembleia, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior
ao fixado para a reunião, o nome das pessoas que as repre-
sentam;

4) Os documentos comprovativos da qualidade de obrigacionista
e de que as obrigações ficam bloqueadas até ao final do dia
marcado para a assembleia devem ser entregues na sede so-
cial até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixado
para a assembleia;

5) A assembleia reunirá com qualquer número de obrigacionistas;
6) A proposta relativa ao ponto único da ordem do dia será

votada pelos titulares de cada emissão de obrigações com in-
dependência dos titulares das restantes emissões presentes
nesta assembleia.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social da sociedade a incorporar, anuncia-se que a escritura pú-
blica de fusão será outorgada sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar de
Setembro de 2005, data da publicação do anúncio do registo do pro-
jecto de fusão a que se refere o artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do arti-
go 116.º do já referido Código e no artigo 35.º do Regime Geral das
Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras.

26 de Setembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Fernando Olavo Corrêa de Azevedo. 3000183282

BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO, S. A.

(sociedade aberta)
Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 27, 1050-117 Lisboa

Capital social: € 150 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 62 365.

Pessoa colectiva n.º 501629327.

BIC — Obrig Perpétuas Subordinadas 98.
Obrigações de caixa — BIC/99 — 3.ª emissão.
Obrigações de caixa — Top BIC.
Obrigações de caixa — BIC Capital Mais — Março 2007.
Obrigações de caixa — Top BIC Selecção — Julho 2007.
Obrigações de caixa — BIC EURO VALOR — 2010.
Obrigações de caixa — BIC EURO VALOR — 2010 2.ª série.
Obrigações de caixa — BIC Global Índices.
Obrigações de caixa — BIC SNOWBLADE — Abril 2005.
Obrigações de caixa — BIC EURORENDA 4 %.
Obrigações de caixa — BIC-SFE 2000.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,48 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,4 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,46 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,475 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,43 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,41 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,45 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,42 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,528 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,57 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,58 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,73 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,68 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,8 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,79 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,895 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,28 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,89 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,83 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,96 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,94 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,42 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 6,03 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 6,075 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 6,03 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 6,01 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 6,02 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 6,16 %.

Obrigações de caixa — BIC Cayman 6,09 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,42 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,32 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,23 %.
Obrigações de caixa — BIC Cayman 5,915%
Obrigações de caixa — BIC Cayman EUR 5 mio Range Accrual Notes.

Assembleia de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 355.º do Código das Sociedades Comerciais e
para os efeitos do disposto no artigo 109.º do mesmo Código, convo-
co os Srs. Obrigacionistas que sejam titulares de obrigações acima
identificadas, para reunirem em assembleia de obrigacionistas, no pró-
ximo dia 8 de Novembro de 2005, às 11 horas, no Hotel Altis, Sala
Petrópolis, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Pronunciarem-se, nos termos e para os efeitos do
artigo 109.º do Código das Sociedades Comerciais, sobre o pro-
jecto de fusão por incorporação do Banco Internacional de
Crédito, S. A., no Banco Espírito Santo, S. A., com a conse-
quente extinção da sociedade incorporada e a transmissão glo-
bal do respectivo património para a sociedade incorporante.

Informa-se que o referido projecto de fusão por incorporação foi
registado na competente Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa, no dia 20 de Setembro de 2005, conforme avisos publicados nos
dias 23 e 26 de Setembro de 2005, encontrando-se aquele projecto
bem como a documentação anexa e a exigida nos termos do arti-
go 101.º do Código das Sociedades Comerciais à disposição, para con-
sulta, dos Srs. Obrigacionistas na sede da sociedade.

Nos termos da lei, esta assembleia é constituída por todos os titu-
lares de obrigações supra-identificadas, podendo estar presentes os
membros dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) A cada obrigação corresponde um voto;
2) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia

por mandatário constituído por simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, com a assinatura re-
conhecida por notário, advogado ou solicitador;

3) Os obrigacionistas que sejam pessoas colectivas ou que sen-
do pessoas singulares não pretendam comparecer pessoalmen-
te na assembleia deverão comunicar ao presidente da mesa
da assembleia, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior
ao fixado para a reunião, o nome das pessoas que as repre-
sentam;

4) Os documentos comprovativos da qualidade de obrigacionista
e de que as obrigações ficam bloqueadas até ao final do dia
marcado para a assembleia devem ser entregues na sede so-
cial até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixado
para a assembleia;

5) A assembleia reunirá com qualquer número de obrigacionistas;
6) A proposta relativa ao ponto único da ordem do dia será

votada pelos titulares de cada emissão de obrigações com in-
dependência dos titulares das restantes emissões presentes
nesta assembleia.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social da sociedade a incorporar, anuncia-se que a escritura pú-
blica de fusão será outorgada sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar de
Setembro de 2005, data da publicação do anúncio do registo do pro-
jecto de fusão a que se refere o artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do arti-
go 116.º do já referido Código e no artigo 35.º do Regime Geral das
Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras.

26 de Setembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Luís Roquette Ricciardi. 3000183256

SAMPEDRO — SGPS, S. A.
Sede: lugar de Azenha de Baixo, 4815-176 Lordelo GMR,

freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob
o n.º 7135.

Contribuinte n.º 505294770.
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CONVOCATÓRIA

Convoca-se os Srs. Accionistas da SAMPEDRO, SGPS, S. A., com
sede no lugar de Azenha de Baixo, da freguesia de Lordelo, concelho
de Guimarães, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Guimarães sob o n.º 7135 e com o capital social de € 1 500 000, para
a assembleia geral a realizar na sede social, no dia 4 de Novembro de
2005, às 17 horas, com o seguinte ponto da ordem de trabalhos:

Ponto único. — Deliberar sobre a apreciação do relatório con-
solidado de gestão e as contas consolidadas do grupo SAMPE-
DRO, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2004.

Ficam à disposição dos Srs. Accionistas, pelo prazo referido no
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, durante os 15 dias
anteriores à data da assembleia geral, os documentos de prestação de
contas consolidadas, o relatório consolidado de gestão, bem como a
certificação legal de contas consolidadas.

Transcreve-se o artigo 18.º dos Estatutos:

«ARTIGO 18.º

1 — A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

2 — Os accionistas possuidores de menor número de acções, mas
depositadas ou averbadas nos termos do artigo 16.º do presente esta-
tuto, poderão agrupar-se, mas os documentos comprovativos do agru-
pamento só terão validade se forem entregues na sede social até três
dias antes da data designada para a reunião da assembleia geral em
primeira convocação.»

23 de Setembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Eugénio Braga. 3000183233

SONAE INDÚSTRIA — SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 700 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 1067.

Pessoa colectiva n.º 500204128.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração e nos termos da lei e dos
estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade para se reunirem
em assembleia geral extraordinária no próximo dia 4 de Novembro de 2005,
pelas 14 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. — Discutir e deliberar sobre o projecto de cisão-
-fusão e fusão, em que são intervenientes esta sociedade e as
sociedades SONAE — SGPS, S. A., e SONAE 3P — Panels,
Pulp and Paper, SGPS, S. A., apresentado pelos respectivos
conselhos de administração.

Foi efectuada a apresentação a registo do projecto de cisão-fusão e
fusão na Conservatória do Registo Comercial da Maia, encontrando-
-se tal projecto, bem como a documentação referida no artigo 101.º
do Código das Sociedades Comerciais, à disposição dos Srs. Accionistas,
para consulta, a partir da publicação desta convocatória, na sede so-
cial, durante as horas de expediente.

O projecto, relatórios e pareceres a ele referentes podem igualmen-
te ser consultados no site da sociedade em www.sonaeindustria.com.

Advertem-se os Srs. Accionistas de que:

a) As acções representativas do capital da sociedade estão sub-
metidas à forma escritural, pelo que, nos termos do n.º 3 do
artigo 50.º do Código de Valores Mobiliários, apenas podem
participar na assembleia, bem como exercer quaisquer direi-
tos inerentes à titularidade das acções, os accionistas que
tenham procedido à conversão daqueles valores mobiliários,
devendo a prova da sua titularidade ser comunicada à socie-
dade, nos termos estabelecidos na lei, até oito dias antes da
data da realização da assembleia;

b) A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resultar da divisão por 100 do número de acções
que possuam;

c) Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, as-
cendente ou descendente, administrador ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa que indique o
nome, domicílio do representante e data da assembleia;

d) As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade
será apreciada pelo presidente da mesa;

e) Os accionistas poderão votar por correspondência;
f) Só serão considerados os votos por correspondência desde

que recebidos na sede da sociedade, por meio de carta regis-
tada e com aviso de recepção dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral com, pelo menos, três dias de antece-
dência em relação à data da assembleia, sem prejuízo da
obrigatoriedade da prova da qualidade de accionista, nos ter-
mos e prazo previstos na alínea a);

g) A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das ac-
ções ou pelo seu representante legal, devendo o accionista,
se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia auten-
ticada do seu bilhete de identidade se pessoa colectiva deve-
rá a assinatura ser reconhecida notarialmente na qualidade e
com poderes para o acto;

h) Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde
conste de forma expressa e inequívoca:

1) A indicação do ponto ou pontos da ordem de traba-
lhos a que respeita;

2) A proposta concreta a que se destina, com indicação
do ou dos proponentes;

3) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto
para cada proposta, bem como se o mesmo se mantém
caso a proposta venha a ser alterada pelo proponente;

i) Não obstante o disposto no n.º 2) da alínea anterior, é per-
mitido a um accionista que envie declaração de voto relati-
vamente a certa proposta declarar que vota contra todas as
demais propostas no mesmo ponto da ordem de trabalhos,
sem outras especificações;

j) Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de
voto por correspondência se abstêm na votação das propos-
tas que não sejam objecto dessas declarações;

l) Não obstante o disposto no n.º 3) da alínea h), pode o acci-
onista condicionar o sentido de voto para certa proposta à
aprovação ou rejeição de outra, no âmbito do mesmo ponto
da ordem de trabalhos;

m) Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao
seu substituto, verificar da conformidade das declarações de
voto por correspondência, valendo como não emitidos os
votos correspondentes às declarações não aceites.

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica
fixado o dia 21 de Novembro de 2005, à mesma hora e no mesmo
local, para realização da mesma assembleia de accionistas, podendo
então a assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital re-
presentado.

26 de Setembro de 2005. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luzia Gomes Ferreira. 3000183272

SONAE INDÚSTRIA — SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 700 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 1067.

Pessoa colectiva n.º 500204128.

Obrigações Sonae Indústria 2004
Assembleia geral de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração e nos termos da lei e
dos estatutos, convocam-se os Srs. Obrigacionistas que sejam titulares
de obrigações Sonae Indústria 2004 para se reunirem em assembleia
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geral de obrigacionistas no próximo dia 4 de Novembro de 2005, pelas
16 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. — Apreciar, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 109.º do Código das Sociedades Comerciais, o
projecto de cisão-fusão e fusão em que são intervenientes esta
sociedade e as sociedades SONAE — SGPS, S. A., e SONAE
3P — Panels, Pulp and Paper, SGPS, S. A., apresentado pelos
respectivos conselhos de administração.

Foi efectuada a apresentação a registo do projecto de cisão-fusão e fusão
na Conservatória do Registo Comercial da Maia, encontrando-se tal projec-
to, bem como a documentação referida no artigo 101.º do Código das Socie-
dades Comerciais, à disposição dos Srs. Obrigacionistas, para consulta, a par-
tir da publicação desta convocatória, na sede social, durante as horas de
expediente. O projecto, relatórios e pareceres a ele referentes podem
igualmente ser consultados no site da sociedade em www.sonaeindustria.com.

Advertem-se os Srs. Obrigacionistas de que:

a) Os obrigacionistas devem fazer prova da sua qualidade e do
número de obrigações de que são titulares até à data da rea-
lização da assembleia geral;

b) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia
geral por mandatário constituído por simples carta dirigida
ao presidente da assembleia, com a anotação do número, data
e entidade emitente do bilhete de identidade do signatário
ou, tratando-se de pessoa colectiva, com a assinatura reco-
nhecida por notário;

c) A cada obrigação corresponde um voto;
d) A deliberação é tomada por maioria dos votos emitidos.

26 de Setembro de 2005. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luzia Gomes Ferreira. 3000183273

SONAE INDÚSTRIA — SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 700 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 1067.

Pessoa colectiva n.º 500204128.

Obrigações Sonae Indústria 2005/2013
Assembleia geral de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração e nos termos da lei e
dos estatutos, convocam-se os Srs. Obrigacionistas que sejam titulares
de obrigações Sonae Indústria 2005/2013 para se reunirem em assembleia
geral de obrigacionistas no próximo dia 4 de Novembro de 2005, pelas
17 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. — Apreciar, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 109.º do Código das Sociedades Comerciais, o
projecto de cisão-fusão e fusão em que são intervenientes esta
sociedade e as sociedades SONAE — SGPS, S. A., e SONAE
3P — Panels, Pulp and Paper, SGPS, S. A., apresentado pelos
respectivos conselhos de administração.

Foi efectuada a apresentação a registo do projecto de cisão-fusão e
fusão na Conservatória do Registo Comercial da Maia, encontrando-
-se tal projecto, bem como a documentação referida no artigo 101.º
do Código das Sociedades Comerciais, à disposição dos Srs. Obri-
gacionistas, para consulta, a partir da publicação desta convocatória,
na sede social, durante as horas de expediente. O projecto, relatórios
e pareceres a ele referentes podem igualmente ser consultados no site
da sociedade em www.sonaeindustria.com.

Advertem-se os Srs. Obrigacionistas de que:

a) Os obrigacionistas devem fazer prova da sua qualidade e do
número de obrigações de que são titulares até à data da rea-
lização da assembleia geral;

b) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia ge-
ral por mandatário constituído por simples carta dirigida ao pre-
sidente da assembleia, com a anotação do número, data e entida-
de emitente do bilhete de identidade do signatário ou, tratando-se
de pessoa colectiva, com a assinatura reconhecida por notário;

c) A cada obrigação corresponde um voto;
d) A deliberação é tomada por maioria dos votos emitidos.

26 de Setembro de 2005. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luzia Gomes Ferreira. 3000183274.

SONAE, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede social: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 2 000 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 14 168.

Pessoa colectiva n.º 500273170.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração e nos termos da lei e
dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade para se reu-
nirem em assembleia geral extraordinária no próximo dia 4 de Novem-
bro de 2005, pelas 10 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. — Discutir e deliberar sobre o projecto de cisão-
-fusão e fusão em que são intervenientes esta sociedade e as
sociedades Sonae Indústria — SGPS, S. A., e SONAE 3P — Pa-
nels, Pulp and Paper, SGPS, S. A., apresentado pelos respecti-
vos conselhos de administração.

Foi efectuada a apresentação a registo do projecto de cisão-fusão e
fusão na Conservatória do Registo Comercial da Maia, encontrando-
-se tal projecto, bem como a documentação referida no artigo 101.º
do Código das Sociedades Comerciais, à disposição dos Srs. Accionistas,
para consulta, a partir da publicação desta convocatória, na sede so-
cial, durante as horas de expediente. O projecto, os relatórios e o
parecer a ele referentes podem igualmente ser consultados no site da
sociedade em www.sonae.pt.

Advertem-se os Srs. Obrigacionistas de que:

a) As acções representativas do capital da sociedade estão sub-
metidas à forma escritural, pelo que, nos termos do n.º 3 do
artigo 50.º do Código de Valores Mobiliários, apenas podem
participar na assembleia, bem como exercer quaisquer direi-
tos inerentes à titularidade das acções, os accionistas que
tenham procedido à conversão daqueles valores mobiliários,
devendo a prova da sua titularidade ser comunicada à socie-
dade através de carta emitida por intermediário financeiro,
que dê entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da
data da realização da assembleia;

b) A cada grupo de 1000 acções corresponde um voto, tendo
os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à
parte inteira que resultar da divisão por 1000 do número de
acções que possuam, sem qualquer limite;

c) Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, as-
cendente ou descendente, administrador ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa que indique o
nome, domicílio do representante e data da assembleia;

d) As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade
será apreciada pelo presidente da mesa;

e) Nos termos dos estatutos, não é admissível o voto por cor-
respondência quanto à presente ordem de trabalhos.

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica fi-
xado o dia 21 de Novembro de 2005, à mesma hora e no mesmo local,
para realização da mesma assembleia de accionistas, podendo então a
asssembleia reunir seja qual for a percentagem do capital representado.

26 de Setembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Osório de Castro. 3000183276

SONAE, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede social: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 2 000 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 14 168.

Pessoa colectiva n.º 500273170.
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Obrigações Sonae SGPS/2005 — Taxa variável
Assembleia geral de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração e nos termos da lei
e dos estatutos, convocam-se os Srs. Obrigacionistas que sejam titu-
lares de obrigações SONAE SGPS/2005 — taxa variável para se reu-
nirem em assembleia geral de obrigacionistas no próximo dia 4 de
Novembro de 2005, pelas 12 horas, na sede social, com a seguinte
ordem do dia:

Ponto único. — Apreciar, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 109.º do Código das Sociedades Comerciais, o
projecto de cisão-fusão e fusão em que são intervenientes esta
sociedade e as sociedades Sonae Indústria — SGPS, S. A., e SO-
NAE 3P — Panels, Pulp and Paper, SGPS, S. A., apresentado
pelos respectivos conselhos de administração.

Foi efectuada a apresentação a registo do projecto de cisão-fusão e
fusão na Conservatória do Registo Comercial da Maia, encontrando-se
tal projecto, bem como a documentação referida no artigo 101.º do Código
das Sociedades Comerciais, à disposição dos Srs. Obrigacionistas, para con-
sulta, a partir da publicação desta convocatória, na sede social, durante as
horas de expediente. O projecto, os relatórios e o parecer a ele referen-
tes podem igualmente ser consultados no site da sociedade em
www.sonae.pt.

Advertem-se os Srs. Obrigacionistas de que:

a) Os obrigacionistas devem fazer prova da sua qualidade e do
número de obrigações de que são titulares até à data da rea-
lização da assembleia geral;

b) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por mandatário constituído por simples carta dirigida ao presi-
dente da assembleia, com a anotação do número, data e entida-
de emitente do bilhete de identidade do signatário ou, tratando-
-se de pessoa colectiva, com a assinatura reconhecida por
notário;

c) A cada obrigação corresponde um voto;
d) A deliberação é tomada por maioria dos votos emitidos.

26 de Setembro de 2005. — O Representante Comum dos
Obrigacionistas, Carlos Osório de Castro. 3000183277

AVISOS

GRID — CONSULTAS, ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Avenida de João Crisóstomo, 25, rés-do-chão, Lisboa

Capital social: € 15 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 293.

Pessoa colectiva n.º 500948976.

Anúncio
Aprovação do projecto de cisão

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os sócios e credores
sociais de que a assembleia geral da sociedade GRID — Consultas, Es-
tudos e Projectos de Engenharia, L.da, realizada no dia 12 de Setem-
bro de 2005, deliberou aprovar, sem alterações, o projecto de cisão
da sociedade mediante o destaque de parte do seu património para
constituição de nova sociedade, tendo a administração efectuado o
averbamento dessa deliberação ao respectivo registo comercial do
projecto de cisão.

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 107.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, avisam-se ainda os credores so-
ciais, cujos créditos sejam anteriores à data da última publicação
do presente anúncio, de que podem deduzir oposição judicial à
cisão dentro dos 30 dias seguintes àquela última publicação, com
fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus
direitos.

13 de Setembro de 2005. — A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.)
3000183289

SONAE INDÚSTRIA — SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 700 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 1067.

Pessoa colectiva n.º 500204128.

Aviso
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 120.º

e 100.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os Srs. Accionistas
e Credores da sociedade de que foi efectuada a apresentação a registo na
Conservatória do Registo Comercial da Maia de um projecto de cisão-fu-
são e fusão (projecto) em que são intervenientes esta sociedade e as soci-
edades SONAE — SGPS, S. A., e SONAE 3P — Panels, Pulp and Paper,
SGPS, S. A., encontrando-se este e a documentação identificada no arti-
go 101.º do mesmo diploma legal à disposição dos mesmos na sede social.

O projecto, os relatórios e os pareceres a ele referentes podem, igual-
mente, ser consultados no site da sociedade: www.sonaeindustria.com.

A assembleia geral de accionistas da sociedade foi convocada para
ter lugar no dia 4 de Novembro de 2005, pelas 14 horas e 30 minu-
tos, na sua sede social.

26 de Setembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, (As-
sinatura ilegível.) 3000183275

SONAE, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede social: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 2 000 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 14 168.

Pessoa colectiva n.º 500273170.

Aviso
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 120.º

e 100.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os Srs. Accionistas
e Credores da sociedade de que foi efectuada a apresentação a registo na
Conservatória do Registo Comercial da Maia de um projecto de cisão-fu-
são e fusão (projecto) em que são intervenientes esta sociedade, a SONAE
3P — Panels, Pulp and Paper, SGPS, S. A., e a Sonae Indústria —
SGPS, S. A., encontrando-se este e a documentação identificada no arti-
go 101.º do mesmo diploma legal à disposição dos mesmos na sede social.

O projecto, os relatórios e pareceres a ele referentes podem, igual-
mente, ser consultados no site da sociedade: www.sonae.pt.

A assembleia geral de accionistas da sociedade foi convocada para
ter lugar no dia 4 de Novembro de 2005, pelas 10 horas, na sede social.

26 de Setembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, (As-
sinatura ilegível.) 3000183278

SONAE 3P — PANELS, PULP AND PAPER, SGPS, S. A.
Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 57 048.

Pessoa colectiva n.º 506035034.

Aviso
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 120.º

e 100.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os Srs. Accionistas
e Credores da sociedade de que foi efectuada a apresentação a registo na
Conservatória do Registo Comercial da Maia de um projecto de cisão-
fusão e fusão em que são intervenientes esta sociedade e as sociedade
SONAE — SGPS, S. A., e Sonae Indústria — SGPS, S. A., encontrando-
se este e a documentação identificada no artigo 101.º do mesmo diploma
legal à disposição dos mesmos na sede social.

A assembleia geral de accionistas da sociedade realizar-se-á no dia 4
de Novembro de 2005, pelas 13 horas e 30 minutos, na sua sede social.

26 de Setembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, (As-
sinatura ilegível.) 3000183279
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BALANCETES

SANTANDER GESTÃO DE ACTIVOS SGPS, S. A.
Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, Amoreiras, torre 1, piso 6, 1070 Lisboa

Capital social: € 4 297 785

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 61 997.
Pessoa colectiva n.º 501591338.

Balanço em 31 de Março de 2005/2004
(Em euros)

Ano

AnoCódigo
das contas Activo Activo Amortizações Activo anterior

bruto e provisões líquido

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em bancos
centrais ................................................ 0 0 0

12+13 2 — Disponibilidades à vista sobre insti-
tuições de crédito ................................ 11 489 531,85 11 489 531,85 11 327 785,82

20+21+280+281+2880+ 3 — Outros créditos sobre instituições de
+2881+2890+2891– crédito ................................................. 0 0 0

–2900–2901
16+22+23+282+283+ 4 — Créditos sobre clientes ....................... 0 0 0

+287+2882+2883+2887+
+2892+2893+2897–
–2902–2903–2907

240+241+2480+250+ 5 — Obrigações e outros títulos de rendi-
+251+2580+2840+2884+ dimento fixo ....................................... 0 0 0

+2894–29 040–2920–
–2921

2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de
+2501+2510+2840+2884+ rendimento fixo — de emissores
+2894–29 040 (1)–29 200– públicos ....................................... 0 0 0

–29 210
2402+2411+2412+2480+ b) Obrigações e outros títulos de ren-

+2502+2511+2512+2580+ dimento fixo — de outros emis-
+2840+2884+2894– sores ............................................ 0 0 0
–29 040 (2)–29 209–

–29 219
2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias) 0 0 0

243+244+2481–24 810+ 6 — Acções e outros títulos de rendimento
+2490–2491+253+254+ variável ............................................... 0 0 0
+2581–25 810+2841–

–29 041–291–2923–2924
400–490 7 — Participações ...................................... 14 031 597 14 031 597 14 031 597
401–491 8 — Partes do capital em empresas coli-

gadas .................................................... 0 0 0
41+460+4690–481 9 — Imobilizações incorpóreas .................. 56 626,90 51 954,13 4 672,77 10 902,78

42+461+462+463+468+ 10 — Imobilizações corpóreas ..................... 792 673,20 118,80 2 196,32
+4691–482

4200+4610–48 200 (Dos quais: Imóveis de serviço pró-
prio) ............................................

27 003 11 — Capital subscrito não realizado .......... 0 0 0
24 810+25 810 12 — Acções próprias ou partes do capital

próprias ............................................... 26 177 26 177 26 177
14+15+19+27–27 003– 13 — Outros activos .................................... 42 680,98 42 680,98 62 410,78

–299+402+409–499
51+55+56 (dev)+ 14 — Contas de regularização ...................... 50 034,87 50 034,87 33 329,52

+58 (dev)+59 (dev)
69 (dev) 15 — Prejuízo do exercício ......................... 0 0 0

.................................................... –––––––––––– ––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––
Total do activo ........... 25 697 440,60 52 627,33 25 644 813,27 25 494 399,22

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anterior
das contas

30+31 1 — Débitos para com instituições de crédito:

30 020+30 120+30 220+ a) À vista ........................................................................................... 0 0
+31 020+31 220+31 320+

+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................ 0 0



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 190 — 3 de Outubro de 200521 524

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anterior
das contas

32+33+25 2 — Débitos para com clientes:

3213+3223 a) Depósito de poupança ................................................................... 0 0
32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................................ 0 0

3200+3210+3220+3230 ba) À vista ................................................................................. 0 0
b)–ba) bb) A prazo ................................................................................ 0 0

34 3 — Débitos representados por títulos:

341 a) Obrigações em circulação .............................................................. 0 0
340+342+349 b) Outros ............................................................................................ 0 0

36+39 4 — Outros passivos .................................................................................... 14,96 14,96
52+54+56 (cre)+ 5 — Contas de regularização ....................................................................... 5 704 5 489

+58 (cre)+59 (cre)
610+611+612 6 — Provisões para riscos e encargos:

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ................................ 0 0
610+611 b) Outras provisões ............................................................................ 159 615,33 159 615,33

619 6A — Fundo para riscos bancários gerais .................................................... 0 0
60 8 — Passivos subordinados .......................................................................... 0 0
62 9 — Capital subscrito .................................................................................. 4 297 785 4 297 785

632 10 — Prémios de emissão ............................................................................. 5 619 343,51 5 619 343,51
630+631+639 11 — Reservas ............................................................................................... 888 573,73 88 573,73

633 12 — Reservas de reavaliação ....................................................................... 0 0
66 13 — Resultados transitados .......................................................................... 14 621 638,17 14 481 674,61

69 (cre) 14 — Lucro do exercício .............................................................................. 52 138,57 41 903,08
.................................................................................................... –––––––––––– ––––––––––––

Total do passivo ................................ 25 644 813,27 25 494 399,22

Demonstração de resultados em 31 de Março de 2005-2004
(Em euros)

Código
das contas Débito Ano Ano anterior

A — Custos

70 1 — Juros e custos equiparados ................................................................... 0 0
71 2 — Comissões ............................................................................................ 233,26 203,21
72 3 — Prejuízos em operações financeiras ..................................................... 0 0

73+74 4 — Gastos gerais administrativos .............................................................. 1 733,88 3 064,72

73 a) Custos com o pessoal .................................................................... 0 0

Dos quais:

730+731 (Salários e vencimentos) ....................................................... 0 0
732+733 (Encargos sociais) ................................................................. 0 0

Dos quais:

73 290+73 291+73 292 (Com pensões) ...................................................................... 0 0

74 b) Outros gastos administrativos ........................................................ 1 733,88 3 064,72

78 5 — Amortizações do exercício .................................................................. 15 797,17 1 747,47
77 6 — Outros custos de exploração ............................................................... 0 0

790+791+792+793+ 7 — Provisões para crédito de cobrança duvidosa e crédito vencido e
+799 para outros riscos .................................................................................... 0 0
794 8 — Provisões para imobilizações financeiras ............................................ 0 0

10 — Resultados da actividade corrente ........................................................ 52 138,57 43 146,29
671 11 — Perdas extraordinárias ......................................................................... 0 1243,21
68 13 — Impostos sobre lucros .......................................................................... 0 0
76 14 — Outros impostos .................................................................................. 0 0
69 15 — Lucro do exercício .............................................................................. 52 138,57 41 903,08

_________ ________
Total ............................................... 55 702,88 48 161,69

(Em euros)

Código
das contas Crédito Ano Ano anterior

B — Proveitos

80 1 — Juros e custos equiparados ................................................................... 55 702,88 48 161,69

Dos quais:

80 240+80 241+ (De títulos de rendimento fixo) ................................................... 0 0
+80 250+80 251
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(Em euros)

Código
das contas Crédito Ano Ano anterior

81 2 — Rendimento de títulos ......................................................................... 0 0

81–81 400–81 401 a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendi-
mento variável ............................................................................... 0 0

81 400 b) Rendimento de participações .........................................................
81 401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas .............. 0 0

82 3 — Comissões ............................................................................................ 0
83 4 — Lucros em operações financeiras ........................................................ 0 0

840+841+842+843+ 5 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas
+849 a créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos .... 0 0
844 6 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relati-

vas a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações
financeiras, a participações e a partes capital em empresas coligadas .... 0 0

89 7 — Outros proveitos de exploração .......................................................... 0 0
8 — Resultado da actividade corrente .........................................................

672 9 — Ganhos extraordinários ........................................................................ 0 0
69 11 — Prejuízo do exercício ........................................................................... 0 0

––––––––– ––––––––
                      Total ........................................................ 55 702,88 48 161,69

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — A Técnica de Contas, Maria João Mello. 3000182937

SANTANDER GESTÃO DE ACTIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.
Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, Amoreiras, torre 1, piso 6, 1070 Lisboa

Capital social: € 5 116 510

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1759.
Pessoa colectiva n.º 502330597.

Balanço em 31 de Março de 2005/2004
(Em euros)

Ano
Ano

Código Activo
das contas Activo Amortizações Activo

anterior

bruto e provisões líquido

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais ....................................... 2 737,84 2 737,84 1 692,34

12+13 2 — Disponibilidades à vista sobre ins-
tituições de crédito ............................ 26 381 042,30 26 381 042,30 19 329 696,70

20+21+280+281+2880+ 3 — Outros débitos sobre instituições
+2881+2890+2891–2900– de crédito .......................................... 0 0 0

–2901
16+22+23+282+283+287+ 4 — Créditos sobre clientes ..................
+2882+2883+2887+2892+
+2893+2897–2902–2903–

–2907
240+241+2480+250+251+ 5 — Obrigações e outros títulos de ren-
+2580+2840+2884+2894– dimento fixo ..................................... 528 771,09 0 528 771,09 265 344,70

–29 040–2920–2921
2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de

+2501+2510+2840+2884+ rendimento fixo — de emisso-
+2894–29 040 (1)–29 200– res públicos ................................ 528 771,09 0 528 771,09 265 344,70

–29 210
2402+2411+2412+2480+2502+ b) Obrigações e outros títulos de
+2511+2512+2580+2840+ rendimento fixo — de outros emis-
+2884+2894–29 040 (2)– sores ........................................... 0 0

–29 209–29 219

2480+2580 (Dos quais: Obrigações pró-
prias) ................................... 0 0

243+244+2481–24 810+ 6 — Acções e outros títulos de rendi-
+2490–2491+253+254+2581– mento variável .................................. 0 0

–25 810+2841–29 041–
–291–2923–2924

400–490 7 — Participações ................................. 0 0
401–491 8 — Partes do capital em empresas co-

ligadas ................................................ 0 0
41+460+4690-481 9 — Imobilizações incorpóreas ............. 524 337,39 519 971,99 4 365,40 10 184,53
42+461+462+463+468+4691– 10 — Imobilizações corpóreas ................ 2 607 286,87 2 167 720,01 439 566,86 311 276,99

–482
4200+4610–48 200 (Das quais: Imóveis de serviço pró-

prio) ............................................ 0 0 0 0



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 190 — 3 de Outubro de 200521 526

(Em euros)

Ano
Ano

Código Activo
das contas Activo Amortizações Activo

anterior

bruto e provisões líquido

27 003 11 — Capital subscrito não realizado 0 0
24 810+25 810 12 — Acções próprias ou partes do ca-

pital próprias ....................................... 0 0
14+15+19+27–27 003–299+ 13 — Outros activos ............................... 276 846,30 276 846,30 5 639,10

+402+409–499
51+55+56 (dev.)+58 (dev.)+ 14 — Contas de regularização ................ 6 061 885,66 6 061 885,66 5 696 906,56

+59 (dev.)
69 (dev.) 15 — Prejuízo do exercício ....................

––––––––––– ––––––––– ––––––––––– –––––––––––
Total do activo ............ 36 382 907,45 2 687 692 33 695 215,45 25 620 740,92

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anterior
das contas

30+31 1 — Débitos para com instituições de crédito ............................................

30 020+30 120+30 220+ a) À vista ...........................................................................................
+31 020+31 220+31 320+

+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................

32+33+35 2 — Débitos para com clientes ...................................................................

3213+3223 a) Depósitos de poupança ..................................................................
32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................................

3200+3210+3220+3230 ba) À vista .................................................................................
b)–ba) bb) A prazo ................................................................................

34 3 — Débitos representados por títulos ........................................................

341 a) Obrigações em circulação ..............................................................
340+342+349 b) Outros ............................................................................................

36+39 4 — Outros passivos .................................................................................... 1 461 593,45 1 705 599,88
52+54+56 (cred.)+58 (cred.)+ 5 — Contas de regularização ....................................................................... 5 606 701,11 5 647 269,71

+59 (cred.)
610+611+612 6 — Provisões para riscos e encargos .........................................................

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ................................
610+611 b) Outras provisões ............................................................................ 650 429,49 882 272,56

619 6-A — Fundo para riscos bancários gerais .................................................. 37 500
60 8 — Passivos subordinados ..........................................................................
62 9 — Capital subscrito .................................................................................. 5 116 510 4 850 000

632 10 — Prémios de emissão ............................................................................. 2 234 344,24 2 234 344,24
630+631+639 11 — Reservas ............................................................................................... 4 380 788,03 2 238 052,44

633 12 — Reservas de reavaliação .......................................................................
66 13 — Resultados transitados .......................................................................... 11 941 866,89 5 966 748,87

69 (cred.) 14 — Lucro do exercício .............................................................................. 2 302 982,24 2 058 953,22––––––––––– –––––––––––
Total do passivo ................................ 33 695 215,45 25 620 740,92

Demonstração dos resultados em 31 de Março de 2005/2004
(Em euros)

Código Débito Ano Ano
das contas anterior

A — Custos

70 1 — Juros e custos equiparados ................................................................... 1,30 1,78
71 2 — Comissões ............................................................................................ 12 811 870,65 12 567 233,43
72 3 — Prejuízos em operações financeiras ..................................................... 1 181,79 843,90

73+74 4 — Gastos gerais administrativos .............................................................. 715 128,75 769 793,21

73 a) Custos com o pessoal .................................................................... 556 773,76 587 894,66

Dos quais:

730+731 (Salários e vencimentos) ....................................................... – 477 171,22 – 497 564,57
732+733 (Encargos sociais) ................................................................. – 79 574,43 – 88 614,17



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 190 — 3 de Outubro de 2005 21 527

(Em euros)

Código Débito Ano Ano
das contas anterior

Dos quais:

73 290+73 291+73 292 (Com pensões) ......................................................................

74 b) Outros gastos administrativos ........................................................ 158 354,99 181 898,55

78 5 — Amortizações do exercício .................................................................. 38 327,74 33 694,92
77 6 — Outros custos de exploração ............................................................... 6 482,05 5 537,04

790+791+792+793+ 7 — Provisões para crédito de cobrança duvidosa e crédito vencido e
+795+799 para outros riscos .................................................................................... 312 66 41 577,58

794 8 — Provisões para imobilizações financeiras ............................................ 0 0
10 — Resultado da actividade corrente ......................................................... – 3 207 134,66 – 2 810 134,01

671 11 — Perdas extraordinárias ......................................................................... 32 907,55 21 324,67
68 13 — Impostos sobre lucros .......................................................................... 880 313,89 735 464,68
76 14 — Outros impostos .................................................................................. 294,25 207,02
69 15 — Lucro do exercício .............................................................................. 2 302 982,24 2 058 953,22

......................................................................................................... ––––––––––– –––––––––––
 Total .................................................. 16 789 802,87 16 234 631,45

(Em euros)

Código Crédito 31 de Dezembro 31 de Dezembro
das contas de 2003 de 2002

B — Proveitos

80 1 — Juros e proveitos equiparados .............................................................. 119 989,12 93 981,73

Dos quais:

80 240+80 241+ (De títulos de rendimento fixo) .............................................................. – 3 491,51 0
+80 250+80 251

81 2 — Rendimento de títulos ......................................................................... 0 0

81–81 400–81 401 a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendi-
mento variável ...............................................................................

81 400 b) Rendimento de participações .........................................................
81 401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ..............

82 3 — Comissões ............................................................................................ 16 660 444,82 15 926 648,78
83 4 — Lucros em operações financeiras ........................................................ 0 0

840+841+842+843+ 5 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas
+845+849 a créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos 5,66 208 185,36

844 6 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relati-
vas a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações
financeiras, a participações e a partes de capital em empresas coligadas ....

89 7 — Outros proveitos de exploração .......................................................... 0 0
8 — Resultado da actividade corrente .........................................................

672 9 — Ganhos extraordinários ........................................................................ 9 363,27 5 815,58
69 11 — Prejuízo do exercício ...........................................................................

.................................................................................................... —————— ——————
Total ................................................ 16 789 802,87 16 234 631,45

A Administração, (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000182947
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4. Empresas — Registo comercial
BEJA
ALMODÔVAR

EIRASUL — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Rectificação. — A matrícula referente a esta empresa foi publi-
cada com inexactidão no Diário da República, 3.ª série, suplemento,
n.º 147, de 2 de Agosto de 2005, a p. 16 774-(25), anúncio
n.º 2001332998. Assim, onde se lê «Matrícula n.º 00490/050006» deve
ler-se «Matrícula n.º 00190/050506.»

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal do Conservador, Dina Maria Dias da Palma Mendes.

3000183180

LEIRIA
BOMBARRAL

FRUTO SÃO — SOCIEDADE FRUTEIRA
DE SÃO MAMEDE OESTE, L.DA

Rectificação. — A publicação de nomeação de gerentes referente
à sociedade em epígrafe, publicada no Diário da Republica, 3.ª série,
n.º 151, de 8 de Agosto de 2005, saiu com inexactidão quanto ao ano
de nomeação de gerentes, que é o de 2005 e não o de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
3000183178

PORTALEGRE
PONTE DE SOR

AUTO REPARADORA CENTRAL OURIENSE, S. A.

Rectificação. — Rectifica-se a publicação saída no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 133, de 13 de Julho de 2005, a p. 15 069, quan-
to à sociedade em epígrafe. Assim, onde se lê «Auto Reparadora Central
Ouriense, L.da» deve ler-se «Auto Reparadora Central Ouriense, S. A.».

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos
Santos Narciso. 3000183177

PORTO
PORTO — 3.A SECÇÃO

REVPORTO II — DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 474/20040419; identificação de pessoa colectiva n.º 506872599;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20050602.

Certifico que cessou funções a gerente Alexandra Inês da Silva Tei-
xeira, em 1 de Junho de 2005, por renúncia.

Está conforme.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425378

S. MINNEMANN — AVENTURAS E PASSEIOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 629/990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504338242;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20050602.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 8 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425360

IBEREXPRESSO — TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 771/880311; identificação de pessoa colectiva n.º 501946373;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6;
números e data das apresentações: of. 8 e 9 a 11/200500531.

Certifico que cessaram funções os gerentes João Albano Pereira Bor-
ges e Cândido José Mendes Maurício, em 5 de Outubro de 1985, por
renúncia e foi alterado o contrato da sociedade, tendo sido modificado o
corpo do artigo 3.º e o artigo 4.º e seus parágrafos 1.º e 2.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores, que compõem o activo da sociedade é de cinco milhões
de escudos e corresponde à soma das três seguintes quotas: uma quota
de dois milhões e quinhentos mil escudos e outra quota de dois milhões
de escudos, do sócio Francisco João Carneiro Rodrigues e uma quota de
quinhentos mil escudos da sócia Maria José Ferreira Albuquerque.

§ único. Não poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, mas qualquer dos sócios pode efectuar à sociedade os supri-
mentos de que ela careça, mediante deliberação e condições fixadas
pela assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Fran-
cisco João Carneiro Rodrigues, que é também o seu director técnico.

§ 1.º A sociedade poderá constituir mandatários nos termos do có-
digo das Sociedades Comerciais e o gerente poderá delegar noutro sócio
competência para determinados negócios ou espécie de negócios, por
procuração.

§ 2.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente Francisco João Carneiro Rodrigues, ou com a
assinatura do seu procurador, ou ainda de qualquer mandatário constitu-
ído nos termos do § 1.º deste artigo, com poderes especiais para o acto.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para € 99 759,59
após o reforço com € 74 819,69, em dinheiro, tendo sido modifica-
do o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte
milhões de escudos, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
dezoito milhões de escudos, pertencente ao sócio Francisco João Car-
neiro Rodrigues, e outra de dois milhões de escudos, pertencente à
sócia Maria José Ferreira Albuquerque.

§ único. Não poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, mas qualquer dos sócios pode efectuar à sociedade os suprimen-
tos de que ela careça, mediante deliberação e condições fixadas pela
assembleia geral.

Os textos completos do contrato nas suas redacções actualizadas
ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425351

LAÇOS FORTES — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 031/20031002; identificação de pessoa colectiva
n.º 506663183; número e data da apresentação: 17/20050613.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684281

ANDRÉ SOUSA PINTO — DESPACHANTE OFICIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 447/20021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506295222;
número e data da apresentação: 01/20050613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684290

ESCAMANDRA TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1731/931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503110418;
número e data da apresentação: 19/20050613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684338

FURTADO DE MENDONÇA, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 704/880303; número e data da apresentação: 16/20050613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684303

ELVI — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 253/831024; identificação de pessoa colectiva n.º 501409742;
número e data da apresentação: 15/20050613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684311

FERNANDA SANTOS — SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 425/910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502491973;
número e data da apresentação: 18/20050613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684320

PORTGÁS — SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 872/880526; identificação de pessoa colectiva n.º 501991476;
número e data da apresentação: 20/20050613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684346

TALHO VENCEDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 923/900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502376228;
número e data da apresentação: 13/20020615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684354

ALUSILVA — COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 497/851119; identificação de pessoa colectiva n.º 501570780;
número e data da apresentação: 11/20020615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684362

SANTOS CRUZ & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 297/821219; identificação de pessoa colectiva n.º 501349847;
número e data da apresentação: 08/20020615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2002203512

DR. JORGE NEVES DA MOTA — SERVIÇOS DE SAÚDE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 401/20010809; identificação de pessoa colectiva n.º 505650150;
número e data da apresentação: 09/20020615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2010684370

PONTO FINAL VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 175/710319; identificação de pessoa colectiva n.º 500249806;
número e data da apresentação: 03/20020615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2002203482

PIMENTINHA — RESTAURANTE TAKE AWAY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 870/20050128; identificação de pessoa colectiva n.º 507209290;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade identificada, foi efectuado
o seguinte registo:

Mudou a sede para a Rua de Diogo Botelho, 79, freguesia de Lor-
delo do Ouro, Porto.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares Pinho.
2007425564
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CC E NV — REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 891/20050204; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20050204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CC e NV — Reabilitação de
Edifícios, L.da

2 — Tem a sua sede na Travessa da Regedoura, 310, freguesia de
Guifões, concelho de Matosinhos.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária; constru-
ção civil e obras públicas; comércio, representações, aluguer de mate-
riais e equipamentos para a construção civil; prestação de serviços de
acabamento e instalações especiais de apoio à construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de três mil euros, pertencente ao sócio Carlos Jorge Santos da
Costa, e outra, do valor nominal de dois mil euros, pertencente ao
sócio Nuno Serafim Dias Mendes Valadares.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Nuno Serafim Dias

Mendes Valadares, que, desde já, fica nomeado gerente.
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos é suficiente a assinatura de um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e)Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425548

GIMNOSLIM — MANUTENÇÃO E BEM-ESTAR FÍSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 759/20041108; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 2/20050614.

Certifico que cessou funções a gerente Ana Maria Meira da Costa
Ferreira Augusto Pereira, em 13 de Março de 2005, por renúncia.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425530

REGROUT — REVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 105/20031105; identificação de pessoa colectiva n.º 506152138;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20050623.

Certifico que o capital da sociedade foi aumentado para € 25 000,
mediante o reforço com € 20 000, em dinheiro, e foi alterado o con-
trato tendo sido modificado o artigo 3.º e aditado o 7.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de duzentos mil euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2008917207

RIBISEL — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 106/20050613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20050613.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RIBISEL — Restauração, L.da, com sede
na Rua de Santa Catarina, 176, Largo do Castelo, freguesia de Leça
da Palmeira, concelho de Matosinhos.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação social em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de actividades de restaura-
ção e lazer, nomeadamente restaurantes, cafetarias, discotecas e bares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de três mil euros, pertencente à sócia Isabel Maria Martins Ferro,
e uma do valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio José
António da Cunha Teixeira de Sousa Ribeiro.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital social.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 190 — 3 de Outubro de 200521 534

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for ‘adjudicada a quem não seja sócio;
O Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425521

ARNAUD TRANSITÁRIOS (PORTO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04913/940906; identificação de pessoa colectiva n.º 500781206;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20050613.

Certifico que cessou funções o gerente Mário Nogueira Pinto, em
14 de Junho de 2005, por renúncia.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425513

M. LOPES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 627/800915; identificação de pessoa colectiva n.º 501074210;
número e data da apresentação: 06/20040615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2010684427

IDEELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 130/900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502392126;
número e data da apresentação: 29/20040615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2010684435

SANTARÉM
ALMEIRIM

RIBA-TOMATE, SOCIEDADE DE APOIO
À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

DE TOMATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00703/
970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503928739; inscri-
ção n.º 50; número e data da apresentação: 05/050525.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, por escritura lavrada no Car-
tório Notarial de Almeirim em 10 de Maio de 2005 a fl. 6 do livro n.º 620-
-D, foi alterado o respectivo contrato social quanto ao seu artigo 5.º,
cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social é do montante de vinte e um mil euros, integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quarenta e duas
quotas iguais, do montante de quinhentos euros cada uma, sendo uma
de cada um dos sócios Alcides Catroga, L.da, António Joaquim Pobre,
Gridling, Sociedade Agrícola, L.da, Fernando Ferreira Martins, António
Silva Loureiro, Manuel Jorge Ventura, Arlindo de Oliveira Fernandes,
Bruno Xavier da Rosa Tomé, Manuel António Fidalgo de Oliveira da
Rosa, Manuel José Pratas da Silva, Alexandra Cristina Gomes Pereira,
Agro-Pecuária Gonçalves & Carrinho, L.da, António Roque Sampaio,
António Castelo Bento, Benvinda Maria da Silva Arraiolos Delfina,
Nuno Miguel Fidalgo Pobre, Marco António Fernandes Rodrigues Silva
Loureiro, Rui Olivério Coelho, Sandra Isabel Silva Santos, Violeta Florên-
cio Cocharro Vieira, Pedro Alexandre Cocharro da Silva, Alberto Frei-
tas Florêncio e vinte quotas da sociedade, Riba Tomate, Saciedade de
Apoio à Produção e Comercialização de Tomate, L.da

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta da sociedade.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, João Leal. 2008513963

CASAL BRANCO — SOCIEDADE DE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00678/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503944378; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 08/050524.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi designado o respectivo
conselho de administração.

Prazo: quadriénio de 2004/2007, por deliberação de 29 de Junho
de 2004, com a seguinte composição:

Conselho de administração: José do Carmo Braamcamp Lobo de
Vasconcelos; Maria Lívia Sobral Lobo de Vasconcelos de Lima Mayer
e Sofia Maria Braamcamp Lobo de Vasconcelos Michalski.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, João Leal. 2008513947

CASAL BRANCO — SOCIEDADE DE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00678/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503944378; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 07/050524.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram designados para
exercerem o cargo de fiscal único Helena Isabel Gonçalves Lopes
Rigueira (ROC), casada, residente na Praça de Rocha Martins, 5, 4.º,
direito, Lisboa, como fiscal único efectivo, e Joaquim Eduardo Pinto
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Ribeiro (ROC), divorciado, residente na Rua de Sacadura Cabral, 102,
11.º, C, São João do Estoril, Estoril, como fiscal único suplente.

Prazo: quadriénio de 2002-2005, por deliberação de 17 de Abril de
2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, João Leal. 2008513955

FRANCO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00578/
230290; identificação de pessoa colectiva n.º 500300035; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 04/050520.

Certifico que, por escritura de 6 de Maio de 2005, lavrada a fl. 23
do livro n.º 146-F do Cartório Notarial de Azambuja, foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 2.º que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de alimentos
para animais, e actividades dos serviços relacionados com a agricultura.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2008513912

OURÉM

JACINTO SIMÕES, COMÉRCIO A RETALHO, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01395;
identificação de pessoa colectiva n.º 503657387; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 05/20050519.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo.

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 19 de Abril de 2005.

Conferido, está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964887

ANERES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02648;
identificação de pessoa colectiva n.º 506748162; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20050511.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao seu arti-
go 2.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de bens móveis e imóveis.
Construção civil e obras públicas. Comércio por grosso e a retalho de
materiais de construção e equipamento sanitário, ferragens, ferramen-
tas manuais e artigos para canalização e aquecimento.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964828

AMARIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, 57, Valongo, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01345;
identificação de pessoa colectiva n.º 503607207.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964070

ANTUNES & GRAÇA, COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Mosqueiro, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01578;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112554.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006969048

IN YOUR MIND — SISTEMAS INFORMÁTICOS,
INTERNET E MULTIMÉDIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Joaquim Francisco Alves, 99, rés-do-chão,
esquerdo, Urbanização do Ribeirinho, Nossa Senhora

da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01938;
identificação de pessoa colectiva n.º 505231620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006969030

SOCRINEL — SOCIEDADE CONSTRUTORA
IRMÃOS NEVES, L.DA

Sede: Rua da Carvalheira, 30, Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00877;
identificação de pessoa colectiva n.º 502456760.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964097

RANEXPRESS — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua de António Pereira Afonso, 35, rés-do-chão,
direito, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02540;
identificação de pessoa colectiva n.º 506599159.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006969021

OURIOVO — AVIÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO
DE OVOS, L.DA

Sede: Vale do Porto, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00686;
identificação de pessoa colectiva n.º 501990720.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964941

MAGROCOL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Pisões, 2, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02398;
identificação de pessoa colectiva n.º 506208141.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006969056

TECNIFAT — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua do Padre António Martins Pereira, 8, rés do chão,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02318;
identificação de pessoa colectiva n.º 506172503.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964968

GESTFAT — CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Vitórias, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01370;
identificação de pessoa colectiva n.º 503618500.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964950

CENTRO DE CONTABILIDADE GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria Almeida, 31, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00519;
identificação de pessoa colectiva n.º 501456333.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
19 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965832

LIGAJÁ — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça do Município, 19, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01792;
identificação de pessoa colectiva n.º 504725688.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965395

VALORGEST — ASSESSORIA EM GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria e Almeida, 31,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02635;
identificação de pessoa colectiva n.º 506886794.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
19 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965824

TORRES NOVAS

TRANSPORTES OLÍVIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 00773/821216; identificação de pessoa colectiva n.º 501374183;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 03/050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Inscrição n.º 8; apresentação n.º 03/050616.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 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 quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito
cêntimos, dividido em duas quotas no valor de vinte e quatro mil
novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos cada
uma do sócio Hélder Lopes Pereira e outra da sócia Isabel Maria Ri-
beiro Presume Pereira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos votos correspondentes a todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até ao montante de cem mil euros e restituídas quando permitido.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, que pode não ser emunerada, se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes sócios ou não.

2 — Mantém-se gerente o gerente já nomeado Olívio Bento Pe-
reira e fica desde já nomeado também gerente o sócio Hélder Lopes
Pereira.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

A redacção actualizada do contrato encontra-se depositada na pasta.

24 de Junho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006668145

RDG — GESTÃO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 02005/030606; identificação de pessoa colectiva n.º 506408760;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números
e data das apresentações: 04, 05 e 06/050616.

Certifico que, em relação à sociedade acima identificada, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: of. 04/050616 — cessação de funções de gerente de Paulo Jorge
Casimiro Dias, por renúncia.

Data: 20 de Maio de 2005.
Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-

ção: of. 05/050616 — cessação de funções de gerente de Vítor Ma-
nuel Vieira Gonçalves, por renúncia.

Data: 20 de Maio de 2005.
Inscrição n.º 9; Apresentação n.º 06/050616 — alteração parcial do

contrato.
Artigos alterados: artigos 3.º e n.º 4 do artigo 5.º, que ficaram com

a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é inteiramente subscrito
em dinheiro é de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro
quotas de igual valor nominal, no montante de mil duzentos e cin-
quenta euros cada, pertencentes três ao sócio Jorge Manuel Lopes
Rodrigues e uma, ao sócio Rui Jorge Casimiro Dias.

ARTIGO 5.º

1 — (Inalterado.)
2 — (Inalterado.)
3 — (Inalterado.)
4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
5 — (Inalterado.)

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006668153

BAIRRO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 00741/820407; identificação de pessoa colectiva n.º 501270779;
data da apresentação: 300505.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Lurdes Maria Dias
Mourão Santos. 2006681567

ESCOLA DE CONDUÇÃO RIACHENSE DE I. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01812/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505251850;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 02/050530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 02/050530 — alteração parcial do
contrato.

Artigos alterados: artigos 1.º, que ficou com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Condução Riachense de I.
Lopes, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo António, 2-B, lugar e
freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas.

A redacção actualizada do contrato encontra-se depositada na pasta.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006668099

AGROMAIS — ENTREPOSTO COMERCIAL
AGRÍCOLA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 00017/870824; identificação de pessoa colectiva n.º 501873872;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 01/050603.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Inscrição n.º 11; apresentação n.º 01/050603 — designação dos
membros da direcção e do conselho fiscal para o triénio de 2005-
-2007.

Direcção: presidente — Luís Azevedo Vasconcelos e Souza; vogais:
João Monteiro Coimbra; António Manuel Reis Mendes; Francisco
Manuel Gonçalves Marques; Paulo Cunha Raposo, casado, residente
em Alpiarça; José António Ferreira Carapinha Simões Paulino, sol-
teiro, residente em Chamusca, e Mário Rui Figueiredo Mendes, soltei-
ro, residente em Riachos, Torres Novas.

Conselho fiscal: presidente — Manuel de Castro Tavares Veiga;
vogais: José Dias e José Amorim da Costa Falcão, casado, residente
em Monforte.

Data da deliberação: 22 de Março de 2005.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006668102

ALMONDA PEIXE — PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 02030/031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506734846;
data da apresentação: 24052005.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2008317625

SÓPOVO — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
ECONÓMICA DE RIACHOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 00014/841205; identificação de pessoa colectiva n.º 500625247;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 02/050524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, apresentação n.º 02/050524.
Recondução dos órgãos sociais.
Prazo: biénio de 2005-2006;
Data da deliberação: 24 de Março de 2005.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006668110
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GARCIA & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 00195/400327; identificação de pessoa colectiva n.º 500125074;
data da apresentação: 31052005.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Duarte Batáguas Antunes Gomes. 2006681400

CRIVARQUE — ESTUDOS DE IMPACTO E TRABALHOS
GEO-ARQUEOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01474/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504096958;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito efectuado
o seguinte registo:

Apresentação n.º 02/050614 — aumento de capital e alteração
parcial do contrato.

Artigos alterados: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil eu-
ros, e corresponde à soma de seis quotas, uma no valor de dois mil
e quinhentos euros, do sócio Ricardo Isidro da Silva Rodrigo, duas
no valor de mil duzentos e cinquenta euros, cada, uma do sócio
Paulo Alexandre Valente da Silva Marques e outra do sócio Fran-
cisco José Nunes da Silva e Almeida, uma no valor de vinte e dois
mil e quinhentos euros do sócio Pedro Jorge Sousa Souto Ferreira
do Rosário, uma no valor de dois mil e quinhentos euros e outra
no valor de vinte mil euros, ambas do sócio João Maria Godinho
Maurício.

A redacção actualizada do contrato encontra-se arquivada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006668137

SERVISAN — PRODUTOS DE HIGIENE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01157/690310; identificação de pessoa colectiva n.º 500246530;
data da apresentação: 260404.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade aci-
ma referida os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2004495111

AGÊNCIA DOCUMENTAÇÃO EXPRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1394; identificação de pessoa colectiva n.º 503810720; data da
apresentação: 310505.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Galrinho
dos Santos Canhoto. 2006669303

ENVIROIL — RESÍDUOS E ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 02102/041025; identificação de pessoa colectiva n.º 504031210;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 07/050420.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Inscrição n.º 15; apresentação n.º 07/050420.
Designação da gerência:
Gerentes nomeados para o biénio de 2005-2006: Paulo José Fer-

reira de Sousa Dias Pinheiro, residente na Rua de Naulila, 203, Porto;
Rui Manuel Fernandes Soares Lopes, casado, residente na Rua de Rego
Lameiro, 38, Porto, e Maria Cristina Apiñaniz Saez de Maturana,
residente em C/EI Torno 2.ª, 2.º, C, Vitoria (Alava), por deliberação
de 19 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2004494468

SETÚBAL
ALMADA

JOFEBICA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 749/
07032005; identificação de pessoa colectiva n.º 505950820; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/07032005.

Certifico que, por Mário Jorge Ferreira de Carvalho e JOFEURBE —
Sociedade Imobiliária, L.da, foi constituída a sociedade supra-referida
cujos estatutos são os seguintes:

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 — A firma social é JOFEBICA — Sociedade Imobiliária, L.da

2 — A sede da sociedade é em Palhais, freguesia da Charneca de
Caparica, concelho de Almada.

A gerência pode deslocar a sede, dentro do concelho de Almada,
ou nos concelhos limítrofes, para onde lhe parecer mais conveniente
e abrir ou fechar filiais, delegações, agências ou outro tipo de repre-
sentações sociais.

ARTIGO 2.º

O objecto social é compra, venda e urbanização de propriedades.
Revenda de adquiridos.

Que, neste sentido, rectifica a aludida escritura, ratificando-a em
tudo o mais.

Capital social, quotas e prestações suplementares

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de quatro mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio Mário Jorge Ferreira de Carva-
lho e outra de quinhentos euros pertencente à sócia JAFEURBE —
Sociedade Imobiliária, L.da

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir, ad-
quirir quotas próprias e sobre elas realizar todas as operações legal-
mente permitidas.

2 — As quotas pertencentes à sociedade não têm, enquanto se
mantiver essa titularidade, quaisquer direitos sociais, excepto o de
receber novas quotas no caso de aumento de capital por incorpo-
ração de reservas e não serão consideradas para efeitos de votação
ou convocação de assembleia geral, apurando-se sempre as maiori-
as em função dos votos correspondentes ao capital, excluídas es-
tas quotas.

3 — Por deliberação da gerência, a sociedade pode adquirir parti-
cipações noutras sociedades, com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos suple-
mentares da empresa e fazer sobre essas participações todas as ope-
rações que entender convenientes.
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ARTIGO 5.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.

Gerência

ARTIGO 6.º

A sociedade é gerida pelo sócio Mário Jorge Ferreira de Carvalho,
desde já nomeado gerente, com remuneração a fixar em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

1 — O gerente detém os mais amplos poderes e representa a soci-
edade em juízo e fora dele.

2 — Em ampliação dos seus poderes normais o gerente poderá:
a) Comprar, vender, locar, arrendar, onerar ou por qualquer outro

modo alienar quaisquer estabelecimentos ou outros bens móveis ou
imóveis pertencentes ao activo da sociedade ou que sejam objecto do
seu comércio;

b) Contrair empréstimos e prestar garantias, podendo constituir
hipoteca sobre quaisquer bens, imóveis da sociedade, como garantia
de obtenção de qualquer empréstimo;

c) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, bem como
aliená-las ou onerá-las;

d) Comprar, vender e trocar viaturas automóveis para a sociedade;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.

Amortização de quotas

ARTIGO 9.º

É permitida a amortização de quotas, nos casos seguintes:
a) Quotas próprias da sociedade;
b) Por acordo com o titular da quota;
c) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Por morte do sócio, no caso deste não deixar cônjuge ou her-

deiros legitimários;
e) Sempre que a quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou inclu-

ída em massas falidas ou insolventes, ou de qualquer outro modo one-
rada, judicial ou extra-judicialmente;

f) Sempre que a quota deixe de pertencer ao sócio, por adjudicação
ou partilha resultante de separação ou divórcio.

Apreciação anual da situação da sociedade

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada ano social serão aplicados pri-
meiro na formação ou reconstituição de reservas e provisões impos-
tas por lei, sendo o saldo distribuído conforme for deliberado, por
maioria simples, pela assembleia geral.

27 de Abril de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009376277

JOFEMARUBE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 695/
20050131; identificação de pessoa colectiva n.º 505950871; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050131.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A firma social é JOFEMARUBE — Sociedade Imobiliária, L.da

2 — Com sede na Avenida de Elias Garcia, Palhais, freguesia de
Charneca da Caparica, concelho de Almada.

A gerência pode deslocar a sede, dentro do concelho de Almada,
ou nos concelhos limítrofes, para onde lhe parecer mais conveniente
e abrir ou fechar filiais, delegações, agências ou outro tipo de repre-
sentações sociais.

ARTIGO 2.º

O objecto social é compra, venda e urbanização de propriedades.
Revenda dos adquiridos.

Capital social, quotas e prestações suplementares

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de quatro mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio Mário Jorge Ferreira de Carva-
lho e outra de quinhentos euros pertencente à sócia JOFEURBE —
Sociedade Imobiliária, L.da

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir, ad-
quirir quotas próprias e sobre elas realizar todas as operações legal-
mente permitidas.

2 — As quotas pertencentes à sociedade não têm, enquanto se
mantiver essa titularidade, quaisquer direitos sociais, excepto o de
receber novas quotas no caso de aumento de capital por incorpora-
ção de reservas e não serão consideradas para efeitos de votação ou
convocação de assembleia geral, apurando-se sempre as maiorias em
função dos votos correspondentes ao capital, excluídas estas quotas.

3 — Por deliberação da gerência, a sociedade pode adquirir partici-
pações noutras sociedades, com objecto igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos suplementa-
res da empresa e fazer sobre essas participações todas as operações que
entender convenientes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Gerência

ARTIGO 6.º

A sociedade é gerida pelo sócio Mário Jorge Ferreira de Carvalho
desde já nomeado gerente, com remuneração a fixar em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

1 — O gerente detém os mais amplos poderes e representa a soci-
edade em juízo e fora dele.

2 — Em ampliação dos seus poderes normais o gerente poderá:
a) Comprar, vender, locar, arrendar, onerar ou por qualquer outro

modo alienar quaisquer estabelecimentos ou outros bens móveis ou
imóveis pertencentes ao activo da sociedade ou que sejam objecto do
seu comércio;

b) Contrair empréstimos e prestar garantias, podendo constituir
hipoteca sobre quaisquer bens, imóveis da sociedade, como garantia
de obtenção de qualquer empréstimo;

c) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, bem como
aliená-las ou onerá-las;

d) Comprar, vender e trocar viaturas automóveis para a sociedade;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo;

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.

Amortização de quotas

ARTIGO 9.º

É permitida a amortização de quotas, nos casos seguintes:
a) Quotas próprias da sociedade;
b) Por acordo com o titular da quota;
c) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Por morte do sócio, no caso deste não deixar cônjuge ou her-

deiros legitimários;
e) Sempre que a quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou inclu-

ída em massas falidas ou insolventes, ou de qualquer outro modo one-
rada, judicial ou extra judicialmente;

f) Sempre que a quota deixe de pertencer ao sócio, por adjudicação
ou partilha resultante de separação ou divórcio.

Apreciação anual da situação da sociedade

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada ano social serão aplicados pri-
meiro na formação ou reconstituição de reservas e provisões impos-
tas por lei, sendo o saldo distribuído conforme for deliberado, por
maioria simples, pela assembleia geral.
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Disposição transitória

ARTIGO 11.º

Fica o gerente, desde já autorizado, nos termos do artigo 202.º, n.º 4,
alínea b) do Código das Sociedades Comerciais a efectuar levantamentos
aí previstos para fazer face aos encargos de registos e de instalação
de sede, bem como para o imediato início da sua actividade.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008153290

MOITA

VIDROALVES — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VIDROS, L.DA

Sede: Quinta António Castro, letra H, Broega, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02110/
20020415; identificação de pessoa colectiva n.º 506101398; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010662580

MOITOBRA — SOCIEDADE MOITENSE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 18, 2.º, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00069/
19711110; identificação de pessoa colectiva n.º 500195552; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2008340007

PASTELARIA TOMILIS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, Chão Duro, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01291/
19961220; identificação de pessoa colectiva n.º 501695176; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2008339955

RAFAEL GAMAS, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 18, 2.º, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00225/
19780504; identificação de pessoa colectiva n.º 505212080; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010578066

RAIMUNDO & CASINHA, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Sequeira, 18-A, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01856/
20010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505212080; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010578040

ROTORPAL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA PEDREIRAS, L.DA

Sede: Rua de Sebastião Alves, lote 28, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01733/
20000609; identificação de pessoa colectiva n.º 503701580; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010578058

J. L. SEGUROS — MEDIADORA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 3, 1.º, direito, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00950/
19931027; identificação de pessoa colectiva n.º 502392053; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 e 10/20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe houve cessação
de funções de membro da gerência de Carlos Manuel Vieira Letras em
31 de Maio de 2005, por renúncia, e na mesma data foi nomeado
gerente Joaquim António Saiote Letras.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347173

J. L. SEGUROS — MEDIADORA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 3, 1.º, direito, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00950/
19931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503086517; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2003913912

AFONSO & SILVA, L.DA

Sede: Rua de S. Tomé e Príncipe, 47, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00492/
19880204; identificação de pessoa colectiva n.º 501929290; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011377277
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MELTAR — FÁBRICA DE CONFEITARIA, L.DA

Sede: Largo de Teófilo Braga, 2-3, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00696/
19910422; identificação de pessoa colectiva n.º 502544007; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011377269

MONBERCONTA — CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Algarve, 6, rés-do-chão, esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00907/
19930526; identificação de pessoa colectiva n.º 503002291; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011377285

Q. PINTA — TINTAS E PINTURAS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 41-B, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01530/
19981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504474804; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2008416569

CASA RAMALHO — COMÉRCIO TELECOMUNICAÇÕES
MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 11-1, 203-A, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01975/
20010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505604078; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2004157739

CARLOS PARREIRA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 66, 1.º, direito,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01739/
20000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505003490; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2004157690

SILVANO & RIJO, L.DA

Sede: Praceta Frente ao BPA, 5, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00430/
19860520; identificação de pessoa colectiva n.º 501668675; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050621.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2004157755

FRADE & FRADE, L.DA

Sede: Rua de Sebastião Alves Dias, 27, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01905/
20010531; identificação de pessoa colectiva n.º 504898442; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20050620.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347165

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA PROGRESSO
MOITENSE, L.DA

Sede: Quinta da Bela Vista, Alto São Sebastião, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00177/
19760312; identificação de pessoa colectiva n.º 500413673; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20050613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 28 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347203

VIVAS & VIVAS — SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 27 e 31, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00849/
19921109; identificação de pessoa colectiva n.º 502882174; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050614.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347017

CARDOSO, LEIRIA & VIEGAS, L.DA

Sede: Quinta dos Machados, lote 2, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00897/
19930401; identificação de pessoa colectiva n.º 500053430; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20050614.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347211
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FRADIAL — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua Dezasseis, 15, rés-do-chão, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00174/
19760301; identificação de pessoa colectiva n.º 500354081; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
sua dissolução e nomeado liquidatário José Miguel dos Santos Fradi-
nho.

Data da deliberação: 13 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347220

CLÍNICA JOÃO PEDRO CANTA, L.DA

Sede: Rua de Bento Gonçalves, 4-A, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02087/
20020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506037487; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050614.

Certifico que, foi efectuada prestação de contas referentes ao ano
de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2006123521

CLÍNICA JOÃO PEDRO CANTA. L.DA

Sede: Travessa do Matadouro, 11, 1.º L, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02087/
20020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506037487; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Travessa do Matadouro, 11, 1.º L, Moita.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011377927

P. MATIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Viana da Mota, lote 6, bloco 2, prédio 8, 2.º,
direito, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02505/
20050614; identificação de pessoa colectiva n.º P 507375467;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20050614.

Certifico que foi constituída sociedade unipessoal por Paulo Ale-
xandre Fernandes Matias e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma P. Matias, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade têm a sua sede na Rua de José Viana da Mota,
lote 6, bloco 2, prédio 8, 2.º, direito, freguesia de Alhos Vedros, con-
celho da Moita.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de canalizações, insta-
lação de canalizações e sistemas de extinção de incêndios, de seguran-
ça e detecção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o sócio
decidir.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011377935

TRANSPORTES J. L. MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Azevedo Coutinho, 26, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02239/
20030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506485684; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20050613.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011376939

LABORVIDA, MEDICINA NO TRABALHO, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 44, rés-do-chão, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02030/
20011214; identificação de pessoa colectiva n.º 503587214; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: of. 3 e 4/20050613.

Certifico que. em relação à sociedade em epígrafe renunciou à ge-
rência Carlos José Clara dos Santos e Miguel Cruz Roseta em 21 de
Outubro de 2003, e que foi alterado parcialmente o contrato quanto
aos artigos 3.º e 5.º

Sócios e quotas: Flávio Miguel dos Santos Maurício — duas quotas
de € 2000 cada; e uma de € 1000.

Forma de obrigar — é necessária a assinatura do gerente.
Gerência — Flávio Miguel dos Santos Maurício.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347190

V. A. C. — COMÉRCIO DE PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 74-B, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01254/
19960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503721204; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050622.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011377889
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MOITAGERE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Silva Evaristo, 10, rés-do-chão, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02360/
20040303; identificação de pessoa colectiva n.º 506857174; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20050622.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010101880

MOTA & RODRIGUES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Rodrigues Lapa, 4, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01276/
19961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503498556; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050622.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010101898

NEXULUS — SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Sede: Avenida de Alfredo Dinis, 60, 2.º, direito,
Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01163/
19950929; identificação de pessoa colectiva n.º 503498556; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050622.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011203791

REIS & NABAIS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 77-B, rés-do-chão,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00491/
19880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501927719; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20050622.

Certifico que, em relação à sociedade, foi redenominado o capital
em euros.

Capital: € 29 927,88
Sócios e quotas — António Robalo dos Reis e Maria Alice Torrado

Robalo dos Reis — € 14 963,94 cada.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347181

REGISUL — REPARAÇÃO E VENDAS
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

E REGISTADORAS, L.DA

Sede: Rua de Bento de Jesus Caraça, 4, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00531/
19881206; identificação de pessoa colectiva n.º 502073349; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Rua de Bento de Jesus Caraça, 4, Baixa da Banheira, Moita.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347033

SODIMOITA — SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Quinta de Santa Rosa, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02506/
20050616; identificação de pessoa colectiva n.º 506978621; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/1606005.

Certifico que entre Virgílio Manuel Fernandes dos Santos e a socie-
dade ITMI Norte Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e In-
vestimento, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de SODIMOITA — Super-
mercados, L.da

2 — O seu início conta-se a partir de hoje e durará por tempo
indeterminado.

3 — A sociedade vai ter a sua sede na Quinta de Santa Rosa, fre-
guesia de Alhos Vedros, concelho da Moita, mas, por simples delibe-
ração da gerência, a mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — O objecto da sociedade consiste na realização de todas as ope-
rações inerentes à exploração comercial de supermercados, à distri-
buição de produtos alimentares e não alimentares, exploração de
postos de abastecimento de combustíveis, bem como a gestão de cen-
tros comerciais.

2 — No exercício da sua actividade a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cento
e dez mil euros, corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de oitenta e um mil e quatrocentos euros, do sócio
Virgílio Manuel Fernandes dos Santos, e outra no valor nominal de
vinte e oito mil e seiscentos euros, da sócia ITMI Norte-Sul Portu-
gal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 — Não pode qualquer sócio, nem a sociedade ou os seus represen-
tantes legais, ceder ou a qualquer outro título, ainda que gratuito, trans-
mitir, onerar ou alienar, seja porque modo for, as suas quotas sem que
antes conceda direito absoluto de preferência à sócia ITMI Norte-Sul
Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer cessão, alienação ou oneração de
quotas realizadas pelos sócios ou por eles autorizada, só será possível,
caso o sócio beneficiário da preferência não a exerça, decorridos que
sejam trinta dias contados da data do recebimento da comunicação,
por meio de carta registada com aviso de recepção, do projecto de
transmissão de quotas, do qual deverão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com identificação do(s) promitente(s) adquirente(s);
preço; prazos; restantes condições do mesmo.

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira
da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente: modelo 22; balanço analítico, de-
monstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados.

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-
tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas, pela sócia ITMI Norte-Sul Portugal —
Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

3 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assinado na data da celebração da



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 190 — 3 de Outubro de 200521 544

escritura de constituição da sociedade, assumindo a ITMI Norte-Sul
Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o
ónus da promoção do registo, com o pagamento das respectivas des-
pesas.

4 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
30 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá.
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

ARTIGO 7.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto a alterações do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas cláu-
sulas, quer por introdução de nova cláusula, a alienação ou oneração de
imóveis da sociedade, por qualquer meio, o trespasse do estabelecimen-
to comercial, a cessão de exploração comercial do mesmo bem como
a locação a terceiros, só serão válidas e eficazes quando tomadas por
unanimidade dos votos.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
Sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 7.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de outras

sociedades;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras similares;
h) Prestar cauções ou garantias.
3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou categori-
as de actos.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 8.º
2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a soci-

edade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio for inferior a cento e três mil e quinhentos euros, os lucros líqui-
dos constantes do balanço anual terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

3 — Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 11.º

Nomeação de gerentes

Fica, desde já, nomeado gerente, para o quadriénio de 2005-2008,
Virgílio Manuel Fernandes dos Santos.

ARTIGO 12.º

1 — Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
Sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo
202.º do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora nomeado
fica desde já autorizado a proceder ao levantamento total da impor-
tância depositada na conta aberta em nome da Sociedade no Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S. A., correspondente à totali-
dade do respectivo capital social.

2 — A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo quinto
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo
dezanove e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

3 — O gerente ora nomeado, fica ainda expressamente autorizado
a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que julgue con-
venientes e com quem entender, celebrar e assinar, em nome e em
representação da Sociedade ora constituída, quaisquer contratos e ou
escrituras públicas de constituição de direito de superfície, de locação
financeira mobiliária e ou imobiliária (leasing), prometer arrendar e
ou arrendar local para desenvolver a sua actividade comercial, pro-
meter tomar de trespasse e ou tomar de trespasse local para desen-
volver a sua actividade comercial, dar de penhor a favor de entidade
bancária ou financeira o direito ao trespasse e ou arrendamento da
qual seja titular para garantia de financiamento à sociedade, bem como
prometer comprar e/ou comprar quaisquer bens imóveis ou direitos
imobiliários, podendo pagar quaisquer importâncias a título de sinal
ou como antecipação do cumprimento e os respectivos preços, ou-
torgando e assinando os respectivos contratos-promessa e ou as res-
pectivas escrituras definitivas de compra e venda.

Conferida ,está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 2011347246

LOPES & BERARDO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 61, Gaio-Rosário, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01702/
20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504723693; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 15 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011347025

TÁXIS MALAGUEIRO & PALITO, L.DA

Sede: Rua de Rogério Paulo, 10, 2.º, direito,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01700/
20000319; identificação de pessoa colectiva n.º 504898442; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050615.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010648501
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MINIMERCADO RITA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 34,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01802/
20001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505081792; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20050615.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010648510

SANTOS & POLIDO — CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de José Dias Coelho, 6, Arroteias,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01953/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505652897; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050615.

Certifico que foi efectuada prestação de contas referente ao ano de
2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2010648528

SEIXAL

CARDOSO & NOBRE, CAFETARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7295/
030723; identificação de pessoa colectiva n.º 506650120; inscri-
ções n.os 01 e 04; números e data das apresentações: 07 e 09/050311

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Apresentação n.º 07/050311; averbamento n.º 1.
Cessação de funções de Artur José de Abreu Nobre, por renúncia

em 22 de Dezembro de 2004.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º e eli-
minado o 7.º e o 8.º do contrato, tendo em consequência a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cardoso & Nobre, Cafetaria,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não sóci-
os, estando aquela já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme a mesma decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010457307

SETÚBAL

ESTOFOLITO — FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E MONTAGEM
DE ESTOFOS PARA AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7217/
20031112.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2004219335

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO SADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 463/
630111; identificação de pessoa colectiva n.º 500222762.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006895630

TÁXIS RIO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3557/
940310; identificação de pessoa colectiva n.º 503201367.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011062110

MINI MERCADO GELEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5516/
20000202.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011063175

MARAGRA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02023/
871207; identificação de pessoa colectiva n.º 500693390; inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 20 e 21/20050531.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato: montante do

reforço e como foi subscrito: € 48 028,86, em dinheiro, quanto a
€ 8028,86, por Augusto da Rocha Pinto; e € 20 000 euros, por cada
um dos novos sócios, Eduardo Tomás da Rocha Pinto, solteiro, maior,
Rua de Frei António das Chagas, 49, 3.º, direito, Setúbal; e Manuel
Fernando Tomás de Oliveira Martins, solteiro, maior, Rua do Profes-
sor Henrique de Barros, lote 11, 1.º, direito, Pinhal Novo, Palmela,
tendo em consequência, os artigos 3.º e 7.º do respectivo contrato, fi-
cado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta mil euros e corresponde à soma de três quotas iguais de vinte mil
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Augusto da Rocha
Pinto, Eduardo Tomás da Rocha Pinto e Manuel Fernando Tomás de
Oliveira Martins.

7.º

A gerência da sociedade com dispensa de caução e, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
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cida pelo sócio Augusto da Rocha Pinto, já gerente e pelos restantes
sócios Eduardo Tomás da Rocha Pinto e Manuel Fernando Tomás de
Oliveira Martins, desde já nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, activa e
passivamente, são necessárias as assinaturas em conjunto de dois dos
gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011063329

BLUELAR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06933/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 505332728; nú-
mero e data da apresentação: 03/20050621.

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: 20 de Abril de 2005.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011060885

ARTEPISCINAS — CONSTRUÇÃO DE PISCINAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6332/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505766582.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011063213

CVACM — CENTRO DE REPARAÇÕES DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6891/
20021206.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011067030

TRANSPORTES FERREIRA & POMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4681/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504069217.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011063191

FRANCISCO PÁSCOA — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4843/
980430.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2003590382

MARCOS SANTOS — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4923/
980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504239511.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011063388

L. J. A. — CAFÉ-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4881/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504210890.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006880390

CALCICONSTROI — CALÇADAS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4635/
971103; identificação de pessoa colectiva n.º 504015281.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006894358

LINA BATISTA — COMÉRCIO AGRO PECUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5920/
20001215.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2003590994

LINA BATISTA — COMÉRCIO AGRO PECUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5920/
20001215.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para os anos de
2000, 2001, 2002 e 2003.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2005440809

RAIMUNDO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 431/
620207; identificação de pessoa colectiva n.º 500226245.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011062128
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AGOSTINHO & JONES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 351/
600615; identificação de pessoa colectiva n.º 500519501.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011063400

SADITUBOS — CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2090/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501971971.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2006881353

CONCEIÇÃO, SILVA E SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1442/
821203; identificação de pessoa colectiva n.º 501352112.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011078580

FERNANDES & TEODORO — SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6269/
20010820.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011078296

MANUELA BORGES — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6900/
20021217.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2004083166

APSS — ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL
E SESIMBRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5018/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 502256869.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2005657840

SULBREJO — CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6735/
20020902.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2007756501

NUNES & DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7341/
20040420.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2007756374

RISCOS D’ÁGUA — PUBLICIDADE, COMÉRCIO
E EDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6771/
20020808.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2005405361

CONSTRUÇÕES SÃO NICOLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6216/
20010713.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011062187

MELSET — PROJECTO, MONTAGENS ELÉCTRICAS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6053/
20010329.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2006893327

TÁXIS LUÍS & VITORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5615/
20000419.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2004642157
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PAPELARIA BOA SORTE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4808/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504163175.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2006893300

FRANCISCO FARIA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2083/
880406; identificação de pessoa colectiva n.º 501960619.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2007593602

ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 230/
510306; identificação de pessoa colectiva n.º 500096180.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011061652

ARRABISERVE — SERVIÇOS DE LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4812/
980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504161962.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2001113935

ÓPTICA PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2270/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502147172.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011061580

CONTASETE — AGÊNCIA
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4214/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503650072.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de
2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006880780

MIGUEL & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4683/
971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504069225.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade mencionada em epígrafe para o ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006881540

JOSÉ LOURENÇO ALVES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4575/
970827; identificação de pessoa colectiva n.º 503965871.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006880799

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR.A TERESA
FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7381/
20040526.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2004367245

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL ISABEL VAZ
FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6277/
20010823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2010662148

HELMER FONSECA, DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6532/
20020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505986310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2010578252

J.  F.  C .  V. R. — COMPRA, VENDA E REVENDA
DE MÓVEIS E IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6422/
20011214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2003590412

CASA DE REPOUSO O RETIRO DO IDOSO — LAR
DE TERCEIRA IDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5413/
991028.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006881523

SETUMEGA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5828/
20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505183218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006881574

PROCC — PROJECTOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2450/
900126; identificação de pessoa colectiva n.º 502306998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011062136

TÁXIS KADISICAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7074/
20030609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2007757206

GASPAR & MENA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7326/
20040330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006895621

VALENTE FERNANDES, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6339/
20010928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011063515

TÁXIS DA REBOREDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6051/
20010327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2004642270

A. M. DIAS — CONTABILIDADE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6144/
20010530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011063302

CONSTRUÇÕES JOSÉ LOUSÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6872/
20021112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011063264

JOSÉ MANUEL PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6736/
20020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006895613

SUNFARME — EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6628/
20020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506175456.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011071488

TURBOMAX — COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4485/
970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503885797.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001056397

GALÁXIA EXPRESSO — ESTAFETA DIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4338/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503752002; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 01; inscrição n.º 03; número e data da
apresentação: 01/20050617.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Galáxia Expresso — Estafeta
Diário, L.da, tem a sua sede em Setúbal, na Travessa dos Cobertos,
34, freguesia de São Sebastião.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2006895664
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CITRI — CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6226/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 504472046.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2002.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011078903

LUÍS FILIPE L. S. GOMES — SOCIEDADE DE DESPACHO
ADUANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1537/
831122.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011060940

SETSEGUROS — SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4598/
970919; identificação de pessoa colectiva n.º 503966029.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011079047

COMCRESUL — TRANSPORTES E BOMBAGENS
DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4583/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503965936.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011078300

ARQUIWORLD — ARQUITECTURA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4991/
981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504281887.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011078270

GELSETÚBAL — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3533/
940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503283460.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006880527

A BROCA — FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3348/
930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503021881.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006893351

FRETINA — CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3798/
941216; identificação de pessoa colectiva n.º 503338168.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006881590

FRETINA II — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3354/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503021903.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006881566

SETUTÁXIS — SERVIÇO DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5523/
20000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504858920.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2007757192

SIMARSUL — SISTEMA INTEGRADO MULTIMUNICIPAL
DE ÁGUAS RESIDUAIS DA PENÍNSULA

DE SETÚBAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7318/
20040325.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2006880535

BAGULHO & AREIAS — METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6648/
20020326.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 2011079080
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CARMONA — GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS
PERIGOSOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07397/
20040709; identificação de pessoa colectiva n.º 502592460; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 01 e 02/20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de Florindo António Figueiredo da Luz, em
31 de Outubro de 2004, por renúncia.

Designação de membro do conselho de administração, efectuada
em 2 de Novembro de 2004, do vogal Maria de Lurdes do Rosário
Caramona Gomes Calado, casada, residente na Travessa dos Abelha-
rucos, lote 19, Casas de Azeitão II, Brejos de Azeitão, Azeitão.

Prazo: triénio 2003-2005.

21 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011060893

TECNIPAPEL — SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02386/
891121; identificação de pessoa colectiva n.º 501122788; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 11/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Designação de gerentes, efectuada em 18 de Abril de 2005.
Presidente — Pedro de Castro Vaz Pinto, casado, residente na Rua

de Joaquim Casimiro, 1, 1.º, E, Lisboa; vogais — Manuel Luís Daun e
Lorena Arouca, casado, residente na Travessa do Ferreiro, 6, 2.º,
esquerdo, Lisboa e Gonçalo Andrada Reis Veloso de Sousa, casado,
residente no Largo Hintze Ribeiro, 6, bloco B 1, 4.º, direito, Lisboa.

Prazo: triénio 2005-2007.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006885545

MULATA AZUL — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04809/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504163736; inscri-
ção n.º 04 e inscrição n.º 06; números e data das apresentações: 08
e 10/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 3.º,
do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito em dinheiro, e já realizado
é de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e
nove cêntimos, e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio, José Albertino Pires Gonçalves.

Mais certifico, a alteração parcial do contrato, tendo em conse-
quência o artigo 3.º, do respectivo contrato, ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito em dinheiro, e já realizado
é de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e
nove cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de dezassete mil quatrocentos e sessenta euros, pertencente
à sócia HALLSTATT — Sociedade de Administração e Gestão de
Bens, S. A, e outra no valor nominal de sete mil quatrocentos e se-
tenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos pertencente ao sócio
José Albertino Pires Gonçalves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011071569

SALMEX — SOCIEDADE REFINADORA DE SAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00568/
670109; identificação de pessoa colectiva n.º 500238782; averba-
mento n.º 04 à inscrição n.º 03; números e data das apresentações:
06 e 07/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência de Manuel dos Santos e de Ana
Cristina Monteiro Santos, em 11 de Abril de 2005, por renúncia.

28 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006882597

IMOHIPER — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05563/
20000306; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02;
números e data das apresentações: 03 e 04/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de José Francisco Silva Calvinho, em 30 de
Maio de 2005, por renúncia.

Designação do administrador único, efectuada em 31 de Maio de
2005:, de Miguel Jorge Gregório Calvinho, casado, residente em Po-
ços, Palmela.

Prazo: até 31 de Dezembro de 2007.

28 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011060680

BHUTANOBRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07745/
20050602; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050602.

Certifico que, entre Bhutan Investments, L.da, Suite 742b, Europort,
Gibraltar e Ranya Limited, Suite 742b, Europort, Gibraltar, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Bhutanobra — Construções, L.da,
e tem a sua sede em Setúbal, na Rua de Mouzinho de Albuquerque, 2,
D, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

2 — A gerência poderá deslocar a sede nos termos de lei, criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O capital social é de € 50 000, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de uma quota no valor de € 25 000,
pertencente à sociedade Bhutan Investments, L.da, e outra quota no
valor de € 25 000, pertencente à sociedade RANYA, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, projectos e realiza-
ção de obras públicas e privadas.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando, desde já, dis-
pensado o consentimento da sociedade para as divisões necessárias
para o efeito. No entanto, a cessão a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade, que fica, neste caso, com direito de pre-
ferência em primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 — Os gerentes terão ou não remuneração, conforme for delibera-

do em assembleia geral.
ARTIGO 6.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os só-
cios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer e
nas condições a acordar em assembleia geral.
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ARTIGO 7.º

Desde que não sejam exigidas por lei outras formalidades, as reuni-
ões da assembleia geral serão convocadas através de carta registada
com aviso de recepção enviada a cada um dos sócios coma antece-
dência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006881060

SINES

SINESCABO — MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 110, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00627/
170698; identificação de pessoa colectiva n.º 504179179; data da
apresentação: 050623.

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 2004, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010066910

CENTRO CICLISTA SINEENSE — COMÉRCIO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Sede: Rua de Gomes Freire, 1, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00242/
020687; identificação de pessoa colectiva n.º 501845127; data da
apresentação: 050623.

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 2004, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010067517

BOMBORDO PETISCOS — RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Fernão Lopes, 9, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00861/
030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506499618; data da
apresentação: 050623.

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 2004, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010067630

INÁCIO SANTOS & C.A,  L .DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 63, 4.º,
direito, frente, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00387/
140892; identificação de pessoa colectiva n.º 502833513; data da
apresentação: 050623.

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 2004, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010067100

LUPERFIL — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 116, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00491/
050595; identificação de pessoa colectiva n.º 503417807; data da
apresentação: 050623.

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 2004, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010067053

BLOCOSINES — ARTIGOS DE CIMENTO
E MARMORITE, L.DA

Sede: Loteamento das Percebeiras, lote 8, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00246/
900725; identificação de pessoa colectiva n.º 501852646; data da
apresentação: 050623.

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 2004, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 15 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010067622

TÁXI — QUINTA DOS PASSARINHOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta de João Mendes, lote 11, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00731/
010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505287676; data da
apresentação: 050623.

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 2004, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010067614

VIANA DO CASTELO
MELGAÇO

ANTÓNIO MEDELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 84/
900523; identificação de pessoa colectiva n.º 502364700; número
e data da apresentação: 84/900523.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2007751453

ANTÓNIO CÂNDIDO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 151/
981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504314785; número
e data da apresentação: 13/050627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2007751615
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ANTÓNIO DA RIBEIRA & RIBEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 62/
840802; identificação de pessoa colectiva n.º 501599150; número
e data da apresentação: 14/050627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2007751461

VILA NOVA DE CERVEIRA

BRITO & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 424; identificação de pessoa colectiva n.º 506083446;
data da apresentação: 270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723096

CUNHA & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 294; identificação de pessoa colectiva n.º 504612751;
data da apresentação: 270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723061

DENIS MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 175; identificação de pessoa colectiva n.º 503154504;
data da apresentação: 270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723088

ARAÚJO & LEITES — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 90; identificação de pessoa colectiva n.º 502423536; data
da apresentação: 270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723053

SAPATARIA ILHA DOS AMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 411; identificação de pessoa colectiva n.º 506155340;
data da apresentação: 270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723045

J. F. SILVA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 413; identificação de pessoa colectiva n.º 506169588;
data da apresentação: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2007713918

LOIVEX — EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 29; identificação de pessoa colectiva n.º 501760970; data
da apresentação: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723150

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS CERVEIRENSES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 395; identificação de pessoa colectiva n.º 505509407;
data da apresentação: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723142

CONDADO GAZ — EMPRESA INSTALADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 222; identificação de pessoa colectiva n.º 503602426;
data da apresentação: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723134

SEMPREGÁS — EMPRESA EXPLORADORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 382; identificação de pessoa colectiva n.º 505960656;
data da apresentação: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme ao original.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2005723126

VILA REAL
CHAVES

CONSTROLMAF — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01351/
040315; identificação de pessoa colectiva n.º 506701409.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216787

CARLOS & ELISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00667/
940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503134147.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217600

SÁCUNHA QUIOSQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01226/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506053130.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217619

FLAVILIMPA — LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01269/
021230; identificação de pessoa colectiva n.º 506158853.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217570

POLICLÍNICA DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00580/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502895004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217511

GARAGEM IMPÉRIO DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00126/
710510; identificação de pessoa colectiva n.º 500124558.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216876

RUI MARTINS — CONTABILIDADE E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00887/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503871257.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216868

HERDEIROS DO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00600/
930226; identificação de pessoa colectiva n.º 502925191.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216850

CMP — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01218/
020509; identificação de pessoa colectiva n.º 506074196.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007218003

VALDEMAR COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00270/
830420; identificação de pessoa colectiva n.º 501370250.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216841

CABUGUEIRA & COSTA — COMÉRCIO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01070/
001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505155800.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001842

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DO TÂMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00367/
880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502000562.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001265

LOUÇANO & LOUÇANO — MONTAGENS ELÉCTRICAS
E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00709/
940721; identificação de pessoa colectiva n.º 503232386.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216779
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MADEICOURA — COMÉRCIO DE MADEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01381/
040527; identificação de pessoa colectiva n.º 506979334.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216809

ÓPTICA FLAVEA — SOCIEDADE
DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00928/
971112; identificação de pessoa colectiva n.º 503993751.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216795

CASA DAS MEIAS DE ÁLVARO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00458/
900806; identificação de pessoa colectiva n.º 502395176.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216884

CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00883/
970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503858960.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216833

TÂMEGA FLOR — COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00522/
920117; identificação de pessoa colectiva n.º 502680555.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217589

PADARIA VILA VERDE DA RAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00509/
911114; identificação de pessoa colectiva n.º 502644486.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000498

TOPOTÂMEGA — TOPOGRAFIA DO TÂMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00822/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503644668.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217805

SILVA MOCHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00040/
500318; identificação de pessoa colectiva n.º 500249075.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216736

LUVIAGRO — COMÉRCIO PRODUTOS AGRÍCOLAS
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00986/
981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504268945.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235587

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, DR. VASCO
DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00466/
900911; identificação de pessoa colectiva n.º 502410868.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235579

AGAPITO & ERMELINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00860/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503762962.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235668

FLACOTIN — PINTURAS PARA A CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01208/
020408; identificação de pessoa colectiva n.º 505890887.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000650
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FERNANDO REIS GARBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00396/
890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502138440.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217643

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA DR.A ANA MARIA
MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01262/
021203; identificação de pessoa colectiva n.º 504525832.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217848

ANTÓNIO & FILHOS — TRANSPORTE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01064/
000707; identificação de pessoa colectiva n.º 504998889.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217740

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA FLAVIENSE DE PAULO
TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00981/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504236520.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217821

FLAVIMICRO — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00595/
930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502921110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216760

FERNANDES & FILHO — COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01361/
040415; identificação de pessoa colectiva n.º 506885879.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000030

BRITANTEROS — SOCIEDADE DE FABRICO
E COMERCIALIZAÇÃO DE BRITAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00336/
871009; identificação de pessoa colectiva n.º 501884130.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000374

PAULA RODRIGUES — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00846/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503730882.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217759

CARINA MANUELA CARNEIRO ALVES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 0369/
040429; identificação de pessoa colectiva n.º 506958582.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217490

GRANITOS SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00668/
940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503134198.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217481

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00662/
940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503123013.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217520

AGIDOC — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00529/
920220; identificação de pessoa colectiva n.º 502704624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000048
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ALBERTO DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00549/
920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502779721.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217384

RIBEIROS — AGÊNCIA TURÍSTICA DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00143/
840807; identificação de pessoa colectiva n.º 500402833.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217678

RUI & AMÍLCAR MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01398/
040827; identificação de pessoa colectiva n.º 507019288.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217996

ARTEFUMO — FUMEIRO E PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00630/
930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503025020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000307

FLAVIFIN — CONSULTORIA ECONÓMICO
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01391/
040719; identificação de pessoa colectiva n.º 506981010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217872

CLÍNICA DENTÁRIA MIRA-RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01272/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506295214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217660

VIDRARIA FLAVIENSE — COMÉRCIO DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00558/
920721; identificação de pessoa colectiva n.º 502803843.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000145

MELO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00386/
890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502105224.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000056

CAMINHO DA SEDA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00728/
941216; identificação de pessoa colectiva n.º 503311014.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217970

TRANSPORTES JAIME ALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01265/
051202; identificação de pessoa colectiva n.º 506219895.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235706

KINATRANS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01327/
030922; identificação de pessoa colectiva n.º 506611205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216043

DOMINGOS LOPEZ TORRES — COMÉRCIO
DE MÁQUINAS GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01343/
040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506575390.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216035
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SOUSA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00263/
821110; identificação de pessoa colectiva n.º 501323945.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216027

AUTO EDUARDO & NORBERTO — REPARAÇÕES
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01098/
010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505203030.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235757

REPROFFICE — COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00913/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503942383.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000439

GARAGEM AUTO REPARADORA FLAVIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00560/
920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502811730.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000676

FLOR DO CAMPO — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00651/
931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503101354.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000480

CASA DA PASTORIA DE ANTÓNIO PEIXOTO NOGUEIRA
& IRMÃO — TURISMO NO ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00975/
980819; identificação de pessoa colectiva n.º 504209043.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001095

JEAN CLAUDE MACHTELINCKX, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01368/
040429; identificação de pessoa colectiva n.º 506910229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001087

VITROCHAVES — INDÚSTRIA DE VIDROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00310/
870209; identificação de pessoa colectiva n.º 501779230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001281

HEMATUBO — CANALIZAÇÕES
E CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01146/
010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505770024.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000447

MÓVEIS RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00712/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 502661127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000684

A TELHEIRA DE CHAVES — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARGILAS E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00035/
481227; identificação de pessoa colectiva n.º 500005532.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001877

LUCRÉCIA & PEREIRA, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01244/
020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506153460.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000978
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MOURA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00037/
490128; identificação de pessoa colectiva n.º 500542295.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000943

FLAVITOTAL — COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01346/
040210; identificação de pessoa colectiva n.º 506819612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001079

SEP — AUTO PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00702/
940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503208043.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001052

MAZUFLÁVIA, COMERCIALIZAÇÃO DE GAZ
PARA AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01415/
041119; identificação de pessoa colectiva n.º 507013336.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001044

LOPES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00914/
970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503956201.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001010

F. GONÇALVES & IRMÃO — PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00609/
930330; identificação de pessoa colectiva n.º 502949732.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000790

PETISQUEIRA A ESPADILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00920/
971028; identificação de pessoa colectiva n.º 503978493.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000951

CONSTRUÇÕES 4 DE ABRIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01386/
040615; identificação de pessoa colectiva n.º 506824624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001141

M. CEPEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00579/
930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502890649.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217465

LUÍSA FERREIRA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01384/
040608; identificação de pessoa colectiva n.º 507003101.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217139

JOÃO FERREIRA — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01199/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505975068.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216159

SOCIEDADE DE MÁRMORES CENTRAL
TRANSMONTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00219/
800218; identificação de pessoa colectiva n.º 500910740.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217457
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MANUEL ANTÓNIO PEREIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00787/
951211; identificação de pessoa colectiva n.º 503535877.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217988

MOVIDAGO — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00755/
950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503417653.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217503

ARMANDO ANTUNES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00968/
980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504175050.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217104

JOÃO MEDEIROS — FUNERÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01296/
030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506168182.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217112

ANTÓNIO MANUEL GOMES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00387/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502109890.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001400

ARARES — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01314/
030703; identificação de pessoa colectiva n.º 506592111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001389

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA — DR. JOÃO
BASÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00664/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503126063.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009002008

LOPES, CASCAIS & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01041/
000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504175513.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001435

GIRC — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01094/
010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505199793.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000919

KEYS CYTI MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01074/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505156903.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001214

SOARES & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01137/
010903; identificação de pessoa colectiva n.º 500542317.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001907

CLÍNICA VETERINÁRIA DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00807/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503610933.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001346
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PBX — COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00952/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504095790.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000935

AUTO PEÇAS ESTRELA FLAVIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00170/
770216; identificação de pessoa colectiva n.º 500633622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001036

PICHELARIA PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00369/
880816; identificação de pessoa colectiva n.º 502025883.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001028

ANTÓNIO LOPES DE OLIVEIRA — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01365/
040421; identificação de pessoa colectiva n.º 505442922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001001

SISTEFE — ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01061/
000703; identificação de pessoa colectiva n.º 504440012.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000293

GRANSILFER — GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01388/
040628; identificação de pessoa colectiva n.º 506970094.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000820

ANES DE AZEVEDO & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00072/
610630; identificação de pessoa colectiva n.º 500021147.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000846

PAULO BARRADAS & GORETI — SISTEMAS
ELÉCTRICOS E ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01211/
020412; identificação de pessoa colectiva n.º 505829185.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000811

SOUSA RAMOS & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00209/
790622; identificação de pessoa colectiva n.º 500849781.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000773

JOÃO CARLOS — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01372/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º 506967611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009001800

FLAVIPENEUS — SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00726/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503305464.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217333

ARMAZÉNS XAVIER — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00350/
880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501951423.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217341
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FARMÁCIA MALDONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01373/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º 506896609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000463

FERNANDO DIAS & FILHOS — COMERCIALIZAÇÃO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00597/
930217; identificação de pessoa colectiva n.º 502921927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000552

INFORCORREIA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01110/
010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505072696.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000730

GABRIELA & MANUELA — COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01256/
021121; identificação de pessoa colectiva n.º 506279103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000722

J. PINTO & SILVA — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00334/
871002; identificação de pessoa colectiva n.º 501882553.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000544

CM — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00548/
920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502773073.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000420

CONSUREMA — CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00877/
970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503837369.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000455

AZEVEDO — ELECTRODOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01404/
040921; identificação de pessoa colectiva n.º 507046625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000706

MÁRIO EMÍLIO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01107/
010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505272288.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000927

ARCO CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00374/
881019; identificação de pessoa colectiva n.º 502052155.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009000889

CONSTRUÇÕES JOÃO TEIXEIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01348/
040216; identificação de pessoa colectiva n.º 506845893.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217783

ALANORTE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01073/
000922; identificação de pessoa colectiva n.º 505058979.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217856
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AGÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS FLAVIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00456/
900726; identificação de pessoa colectiva n.º 971389341.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217597

TRANSPORTES SÁ & VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01153/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505805014.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217635

VILA POUCA DE AGUIAR

TONIGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 201/951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503522759;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701076

JOÃO MANUEL PEREIRA — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 303/011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505667398;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701114

GRANVIR — GRANITOS DE VILA REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 330/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 505230011;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701416

CARBURANTES DO ALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 175/940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503174130;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700070

AUTO NUZEDO COMÉRCIO PEÇAS ACESSÓRIOS AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 294/010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505372525;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700088

JOSÉ ANTÓNIO & FILHOS — CONSTRUÇÕES
CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 314/020417; identificação de pessoa colectiva n.º 506107086;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701165

HORTIJALES — PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE FRUTAS
E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 165/930412; identificação de pessoa colectiva n.º 502961449;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701106

AGRO-PECUÁRIA ALBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 151/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502705299;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701335

MACROL TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 35/681115; identificação de pessoa colectiva n.º 500573603;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701319

PANIFICADORA DAS PEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 276/000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504932861;
data da apresentação: 29062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício
de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700100

PERBITE — EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 167/930429; identificação de pessoa colectiva n.º 502971908;
inscrição n.º 9; número e data de apresentação: 5/20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas respeitante ao ano de 2004.

Mais certifico a designação de gerência.
Designado: Armindo José Gomes da Silva.
Prazo: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2005714003

AGUILARE — INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 190/950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503367320;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2008785580

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO A IDEAL
AGUIARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 56/801021; identificação de pessoa colectiva n.º 500992380;
data da apresentação: 21062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700622

ANTÓNIO PAÇO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 313/020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506104788;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700061

TÁXI BERNARDINO BORGES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 300/010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505570653;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700096

FOTO AGUIARENSE DE FERNANDO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 206/960214; identificação de pessoa colectiva n.º 503576719;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701190

E. L., GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 319/020717; identificação de pessoa colectiva n.º 506211673;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700924

MANUEL JOAQUIM DA COSTA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 207/960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503593230;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700029

EMPREITADAS VISAGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 220/970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503806048;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700045

PROJARTE — GABINETE DE ESTUDOS, PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 110/890123; identificação de pessoa colectiva n.º 502097094;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005700142

AGUIAR BRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 182/940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503213098;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005700150
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CENTRAL DE BRITAGEM ADIFER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 78/831220; identificação de pessoa colectiva n.º 501530410;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005700169

BORGES & PORTELINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 233/980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504051946;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700940

OSM — OFICINAS DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 114/890406; identificação de pessoa colectiva n.º 502136634;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700290

COPA — CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
PEREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 205/960214; identificação de pessoa colectiva n.º 503576735;
data da apresentação: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700657

FUNERÁRIA JAIME LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 229/970812; identificação de pessoa colectiva n.º 503932094;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700266

PIPAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 239/980415; identificação de pessoa colectiva n.º 504115839;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700240

GRÁFICA AGUIARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 351/030616; identificação de pessoa colectiva n.º 506617858;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005700231

ALUMÍNIOS DO CORGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 345/030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506545423;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701408

CLÍNICA VETERINÁRIA AGUIARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 328/021009; identificação de pessoa colectiva n.º 506242420;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701386

AGUIARCONTA — PLANOS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 89/860509; identificação de pessoa colectiva n.º 501687793;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701394

CLÍNICA DENTÁRIA DE SÉRGIO GONÇALVES
& JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícu-
la n.º 337/030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506415538;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701157

CASAL AGRÍCOLA DE PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 40/681202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500329443; data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701092
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PIPO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 273/000131; identificação de pessoa colectiva
n.º 504850229; data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701084

GARAGEM SANTA MARTA DE JOSÉ DA SILVA
FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 123/900409; identificação de pessoa colectiva
n.º 502327278; data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701130

ALTO DO SALOIO — MERCEARIA E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 237/980316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504089307; data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701149

JOÃO FÉLIX — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 320/020722; identificação de pessoa colectiva
n.º 506231372; data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701122

CELEIRO — COMÉRCIO AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 90/860605; identificação de pessoa colectiva
n.º 501675353; data da apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Carvalho de Matos Vasconcelos. 2005701203

VISEU
OLIVEIRA DE FRADES

TRANSPORTES SANTOS & CRISTINA, L.DA

Sede: Rua da Devesa, 38, vila, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 439/20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505249090;
data da apresentação: 23062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254069

RODRICOF — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Couto de Ulveira, 8, vila, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 463/010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505619199;
data da apresentação: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254042

PROMOLAFÕES — PROMOÇÃO E EVENTOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Reigoso, lote 2, freguesia de Reigoso,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 590/010317; identificação de pessoa colectiva n.º 506859886;
data da apresentação: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254050

GESSIPINHEIRO — REVESTIMENTOS EM GESSO, L.DA

Sede: Lugar de Pinheiro de Lafões, freguesia de Pinheiro,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 431/20000724; identificação de pessoa colectiva n.º 505018888;
data da apresentação: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254107

AVIÁRIO QUINTA DO BISPO, COMÉRCIO
DE AVES, L.DA

Sede: Vilarinho, Souto de Lafões, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 143/021087; data da apresentação: 23062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254093
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FRANCISCO ALMEIDA PINHEIRO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Bispeira, freguesia de São João da Serra,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 490/011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505896346;
data da apresentação: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254077

MINI-MERCADO FLÔR CENTRAL, L.DA

Sede: Rua de António José de Almeida, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 107/250684; identificação de pessoa colectiva n.º 501448136;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254123

CONSTRUÇÕES — N. T. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Igreja, freguesia de Ribeiradio, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 602/040721; identificação de pessoa colectiva n.º 507054768;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2010400968

REVI-96 — REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 520/020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506002020;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254131

LAFOAVES — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: lugar de Bispeira, freguesia de São João da Serra,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 543/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506264068;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254158

RUI DIAS & SILVA, L.DA

Sede: Rua do Dr. António José de Almeida, 17,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 403/990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504673580;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254140

CAMPIBETÃO — CONSTRUÇÃO E TRABALHOS
EM BETÃO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Reigoso, lote 11, freguesia de Reigoso,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 613/041122; identificação de pessoa colectiva n.º 506805220;
data da apresentação: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254034

SUINOFRADES — AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Pontefora, freguesia de Pinheiro de Lafões, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 335/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503815888;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254255

EXACTICONTA — GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida do Cinema, lote, 1.º, direito, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 105/220584; data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254204



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 190 — 3 de Outubro de 200521 568

VASCONCELOS & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de António José de Almeida, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 205/910109; identificação de pessoa colectiva n.º 502474091;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254263

ALEXANDRE CARVALHO & FILHOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilarinho, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 607/041013; identificação de pessoa colectiva n.º 507108671;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254190

SOPIL — SOCIEDADE PRODUTORA
DE PINTOS, L.DA

Sede: lugar de Vilarinho, freguesia de Souto de Lafões,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 20/670731; identificação de pessoa colectiva n.º 500419078;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254174

AVIVALES — PRODUTORA AVÍCOLA
DE LAFÕES, L.DA

Sede: Vila de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 75/810915; identificação de pessoa colectiva n.º 501162410;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254182

LAFÕESCAR — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 44, vila, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 415/20000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504867920;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254239

R. D. — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilarinho, freguesia de Souto
de Lafões, concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 323/961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503727660;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254220

J. DAVID — CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Sede: Quinta do Ladário, freguesia de Ribeiradio,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 478/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505590638;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254212

ESPIGA DOURADA — SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Sede: Pontefora, Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 384/990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504406710;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que foram depositadas, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2004, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254271

SANTA COMBA DÃO

CONSTRUÇÕES SALUSTIANO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 801; identificação de pessoa colectiva n.º 506136337; data da
apresentação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2004913371
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GOMES & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 818; identificação de pessoa colectiva n.º 506365646; data da
apresentação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008598586

LADRILHODÃO — REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
E PAREDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 843; identificação de pessoa colectiva n.º 506880290; data da
apresentação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008598616

C. M. S. R. — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 781; identificação de pessoa colectiva n.º 505758407; data da
apresentação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008598624

TONDELA

CANIFELI — CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 000645/
970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503840734.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes a prestações de contas do
ano de exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2008256987

VISEU

TUBOPOTÊNCIA — CANALIZAÇÕES
E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4834;
identificação de pessoa colectiva n.º 506226484.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009501632

TEXTOCAL — TÊXTEIS & CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2080;
identificação de pessoa colectiva n.º 502665173.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009501640

ASROLO — AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 502632950.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009501659

CUBO MÁGICO — INOVAÇÃO FORMAÇÃO
E EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4727;
identificação de pessoa colectiva n.º 505970945.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009501624

JOÃO AMARAL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4684;
identificação de pessoa colectiva n.º 505924846.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006315668

INÉDITO — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2460;
identificação de pessoa colectiva n.º 503068675.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006315617

SILDECOR — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1850;
identificação de pessoa colectiva n.º 502330562.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006320114
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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.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 5,60




