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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Endereço postal:
Avenida de José Malhoa, 11.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1099-018.
País:
Portugal.
Telefone:
218614100.
Fax:
217227006.
Correio electrónico:
www.iefp.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Outro: preencher anexo A.III.

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Organismo de direito público.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público internacional n.º AQA 20062100164.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
c) Serviços.
Categoria de serviços n.º 14.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Prestação de serviços de limpeza para o Centro de Formação Profissional do
Seixal.

II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74700000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos

(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Com início em: 01/01/2007.
Conclusão em: 31/12/2007.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Para garantia do cumprimento das obrigações assumidas será exigida ao adju-
dicatário a prestação de caução de 5% do valor total da adjudicação, com exclu-
são do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:

Pagamentos efectuados mensalmente mediante apresentação de factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:

Consórcio em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Formulário de avaliação da capacidade financeira, que constitui o anexo IV
do programa do concurso;
b) Documento de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de
três anos;
Declaração anual de IRC;
Modelo 22, declaração anual de informação contabilística, seus anexos e respec-
tivos comprovativos de entrega junto da administração fiscal.
No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o com-
põem deve apresentar os documentos referidos nos números anteriores.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Formulário de avaliação da capacidade técnica que constitui o anexo III do
programa do concurso.
b) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não na empresa,
bem como das habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especial-
mente dos afectos ao fornecimento dos serviços;
c) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualida-
de e dos meios que utiliza;
d) Documento comprovativos de que o objecto social do concorrente inclui a
prestação de serviços de limpeza;
e) Cópias de apólices de seguros de acidentes de trabalho e de responsabilidade
civil com respectivos comprovativos de pagamento;
No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o com-
põem deve apresentar os documentos referidos nos números anteriores.
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SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Preço mais baixo.

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

Concurso público internacional n.º AQA 20062100164.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 06/07/2006.
Hora: 10.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 80.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Os concorrentes interessados poderão obter cópias do processo do concurso, na
Secretaria do IEFP, na morada indicada em I.1 até ao dia e hora de abertura do
acto público, devendo deixar os elementos de identificação necessários — nú-
mero de contribuinte, morada, número de telefone e fax.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 05/07/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-

dos de participação:

PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a

sua proposta:

Período em dias: 60 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 06/07/2006.
Hora: 10.
Lugar:
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, sita na Rua das Picoas, 14,
1069-003 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
09/05/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER
ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Designação oficial:
IEFP — Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
Endereço postal:
Rua das Picoas, 14.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1099-018.
País:
Portugal.
Telefone:
213307400.
Fax:
213307605.

8 de Maio de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos,
Sara Ribeiro. 3000203072

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P.

Endereço Código postal
Avenida de José Malhoa, 11 1099-018

Localidade/Cidade País
Lisboa

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

No Diário da República \\\246 IIIª Série

\426 /2005 de 15 /12 /2005

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Informa-se da anulação, por deliberação do conselho directivo do IEFP de 20 de
Abril de 2006, do procedimento n.º AQS.20052101177 (Estudo sobre a sensibili-
dade do emprego face à globalização) nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo
58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 de Maio de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos,
Sara Ribeiro. 3000203075

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto Português do Património Arquitectónico
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto Português do Património Direcção Regional de Évora
Arquitectónico

Endereço Código postal
Casa de Burgos, Rua de Burgos, 5 7000-863 Évora

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769800 266769855

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

dre.ippar@ippar.pt www.ippar.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.° 161/IPPAR/E2005 — «Obra de recuperação de estruturas/
requalificação da Torre de Menagem do Castelo da Amieira do Tejo».
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou \30 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora 17 horas e 30 minutos.

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 e 30 minutos Local  Casa de Burgos, Évora.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Por terem sido detectadas algumas incorrecções nas peças do concurso acima
identificado, publicado no Diário da República, 3.ª série, n° 69, de 6 de Abril
de 2006, decidiu-se, após comunicação às entidades a quem as mesmas já haviam
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sido fornecidas, prorrogar o prazo para recepção e abertura de propostas, respec-
tivamente, conforme aos termos constantes dos pontos IV.3.3) e IV.3.7.2), atrás
indicados.

3 de Maio de 2006. — Pelo Presidente, o Vice-Presidente, Henri-
que Parente. 3000202937

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Equipamento Social
e Transportes

Direcção Regional de Edifícios Públicos

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, Secretaria Direcção de Serviços de Concursos e
Regional do Equipamento Social e Contratos
Transportes, Direcção Regional de
Edifícios Públicos

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

Combinação dos anteriores £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Fornecimento e assentamento de mobiliário para a Escola Básica e Secundária de
Machico.»
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e assentamento de diverso mobiliário escolar.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Região Autónoma da Madeira, concelho de Machico.
Código NUTS
PT300 MADEIRA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 36.15.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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 \20 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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
Madeira, 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 res-
ponsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme referido no programa de concurso.
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

1 Qualidade técnica;
2 Características estéticas e funcionais;
3 Preço.

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.° 15/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 05 /06 /2006

Custo: 100 euros (papel opaco) a acrescer de IVA à taxa legal em vigor nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira. Moeda: euro.

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

12 /06 /2006
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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou \60 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
credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /06 /2006, ————— 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  indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £
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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 referido em II.3 é um prazo máximo contado em dias úteis e da data da no-
tificação da adjudicação.

* 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.

5 de Maio de 2006. — O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000300895

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Serviços de Acção Social

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 de Acção Social Divisão Administrativa e Financeira
da Universidade de Aveiro (SASUA) dos Serviços de Acção Social da

Universidade de Aveiro

Endereço Código postal
Campus Universitário de Santiago 3810-193 Aveiro

Localidade/Cidade País
Aveiro Portugal

Telefone Fax
234370200/234370312 234429116

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sas@ua.pt www.sas.ua.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   17
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concessão da exploração de um espaço para cafetaria localizado no Complexo Pe-
dagógico da Universidade de Aveiro.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público n.º 01/CP/06, para a concessão da exploração de um espaço para
cafetaria localizado no Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

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
Para a garantia do exacto e pontual cumprimento das suas obrigações o adjudicatá-
rio fica obrigado à prestação de uma caução, no valor máximo de 5% do valor da
concessão.
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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os referidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os referidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os referidos no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada 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 £
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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.1.4) 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
Processo n.º 29/AP/06 — Concurso público n.º 01/CP/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou \20  dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

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

\\ /\\ /\\\\ ou \20 dias a contar 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 \60 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  Edifício sede dos SASUA, Campus Universitário Santiago, em
Aveiro.

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.

27 de Abril de 2006. — O Administrador para a Acção Social,
Hélder Castanheira. 1000300647

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Núcleo de Economato
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Instituto Superior Técnico, Núcleo de Economato.
Endereço postal:
Avenida de Rovisco Pais.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-001.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Núcleo de Economato.
À atenção de:
Isabel Alexandre.
Telefone:
218417594/218417182.
Fax:
218417717.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Organismo de direito público.
Educação.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 12/NE/IA/06.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos.
Compra.
Principal local de entrega: Instituto Superior Técnico.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de sistemas de aquisição e processamento de dados, sistemas de
controlo, instrumentação, sensores e sistemas de visão no âmbito do Programa
Nacional de Reequipamento Científico na área de Estruturas Adaptativas e
Biomecânica do Instituto Superior Técnico.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 29852510.
II.1.9) São aceites variantes:
Sim.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Conforme programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Conforme programa do concurso.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Preço — 35;
Qualidade — 34;
Prazo de entrega — 14;
Assistência técnica e garantia — 12;
Formação — 5.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 12/NE/IA/06.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 03/07/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 04/07/2006.
Hora: 10.
Lugar:
Sala de Reuniões do Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Poderão ser solicitadas cópias do concurso no Núcleo de Economato do Insti-
tuto Superior Técnico, mediante pagamento da quantia de 150 euros, com IVA
incluído à taxa legal em vigor, a liquidar em dinheiro, cheque ou transferência
bancária a favor do Instituto Superior Técnico.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 09/05/2006.

9 de Maio de 2006. — Pelo Núcleo de Economato, (Assinatura
ilegível.) 3000203081

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

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 Ovar

Endereço Código postal
Praça da República 3880-141

Localidade/Cidade País
Ovar Portugal

Telefone Fax
256581300 256586611

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gapresidencia@cm-ovar.pt www.cm-ovar.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.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concepção e execução do edifício destinado ao Centro de Arte de Ovar.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua do Arquitecto Januário Godinho, Ovar.

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 400 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá prestar, nos termos do programa
de concurso, caução no valor de 5% do total do contrato.
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
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão apresentar obrigatoriamente os documentos referenciados
no ponto 15 (documentos de habilitação dos concorrentes) do programa de con-
curso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes estabelecidos em Portugal deverão ser titulares, sob pena de exclu-
são do concurso, de certificado de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, contendo as seguintes autorizações, de acordo com a Portaria n° 19/
2004, de 10 de Janeiro:
1.ª categoria:
1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias;
4.ª categoria:
1.ª, 2.ª, 3.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias;
5.ª categoria:
1.ª, 2.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias.
Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condições referidas nas
alíneas b), c) e d) do artigo 54.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes relativamente aos quais se verifique alguma das situações referidas
no artigo 55.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, são excluídos do con-
curso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão obedecer ao disposto no programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão obedecer ao disposto no 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 ¢
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
Preço — 50%;
Qualidade do estudo prévio apresentado — 30%;
Valia técnica da proposta — 10%;
Prazo — 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou \67 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 50 euros, a que será acrescido o IVA à taxa em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque passado ao Tesoureiro da Câmara Municipal de Ovar.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou \75 dias a contar da sua 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 \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
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas. Só podem intervir
no acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes.
IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora 9 horas e 30 minutos.  Local Salão Nobre dos Paços do Concelho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

27 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Alves de
Oliveira. 3000202939

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

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
Município de Ponte de Lima Presidente da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Praça da República 4990-062 Ponte de Lima

Localidade/Cidade País
Ponte de Lima Portugal

Telefone Fax
258900417 258900424

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dep@cm-pontedelima.pt www.cm-pontedelima.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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Valorização paisagística das margens do rio Lima — trilho à beira-rio — Arcozelo,
Brandara e Refoios do Lima.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trata-se do projecto de estruturação e construção da ecovia, na margem direita do
rio Lima, nas freguesias de Arcozelo, Brandara e Refoios do Lima, concelho de
Ponte de Lima. O percurso definido para a ecovia pretende criar condições de uti-
lização para a circulação pedonal e de veículos não motorizados, assentes na lógica
do ócio e contemplação.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Local de execução: freguesias de Arcozelo, Brandara e Refoios do Lima, concelho
de Ponte de Lima.
Código NUTS
011607.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPC-51750.2.

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 refere-se à totalidade da obra conforme o programa de trabalhos. Pre-
ço base do concurso — 177 020 euros), com exclusão do IVA.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 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
A caução para garantir o contrato será de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As modalidades essenciais do financiamento e de pagamento são as referidas no
artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 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
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo este consórcio
de estar constituído aquando da celebração do contrato. Todas as empresas inte-
grantes do consórcio ficam obrigadas a apresentar individualmente todos os do-
cumentos de habilitação dos concorrentes.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Habilitação legal — só serão admitidos os concorrentes titulares do certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas que contenham as seguintes autori-
zações: 8.ª subcategoria da 2.ª categoria em classe que cubra o valor global da pro-
posta, nos termos da Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
São excluídos do procedimento de contratação os concorrentes em relação aos
quais se verifique alguma das situações previstas no artigo 55.° do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Não serão analisadas, considerando-se excluídas, as propostas dos concorrentes
quando estes não apresentarem valores satisfatórios de pelo menos um dos seguin-
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tes quadros, estabelecidos pela Portaria n.° 994/2004, de 5 de Agosto, para os
anos correspondentes:

Indicadores económicos Ano Quartil inferior Quartil inferior

Liquidez geral (percentagem) ......... 2004 105 105

Autonomia financeira (percentagem) 2004 8 1 0

Quartil inferior Quartil inferior
Indicadores económicos Ano (Média dos 3 anos) (Média dos 3 anos)

Classe de 2 a 5 Classe de 6 a 9

Liquidez geral (percentagem) ......... 2002
2003 105 105

2004

Autonomia financeira (percentagem) 2002

2003 8 1 0
2004

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Serão excluídos os concorrentes que não apresentarem, cumulativamente, os seguin-
tes documentos:
No seu currículo, uma lista de obras, de idêntica natureza da obra patenteada a
concurso, e pelo menos uma obra de valor não inferior a 60% do valor base da
obra em concurso, executada nos últimos cinco anos, acompanhados dos certifica-
dos de boa execução, os quais devem referir o montante, data e local de execução e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras de arte e regularmente con-
cluídas.
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas.
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar a obra.
Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas, a que referem as alíneas b), c) e d) do artigo 54.° do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a concurso nos termos previstos
dos artigos 67.° e 68.° do mesmo diploma legal.

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.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 (P) — 50%;
2 — Qualidade da proposta (Q) — 50%.

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.° DEP-P-08-06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: 50 euros mais IVA (CD) ou 150 euros mais IVA (papel). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante requerimento e o pagamento da importância referida, em dinheiro ou em
cheque à ordem do município de Ponte de Lima.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou \30 dias a contar 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 \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
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pes-
soas por si credenciadas, conforme o n° 5.2 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 pelas 10 horas da manhã.  Local  Salão Nobre da Câmara Municipal de Ponte
de Lima.

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
Em relação ao ponto IV.3.7.2, importa esclarecer que o aí referido só se aplica se o
dia em questão for uma quinta-feira, caso contrário, o dia de abertura de propostas
será na primeira quinta-feira útil a contar do dia limite para a entrega das propos-
tas.

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
Município de Ponte de Lima Divisão de Estudos e Planeamento

Endereço Código postal
Praça da República 4990-062 Ponte de Lima

Localidade/Cidade País
Ponte de Lima Portugal

Telefone Fax
258900403 258900424

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gtl@cm-pontedelima.pt www.cm-pontedelima.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Ponte de Lima Divisão de Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Praça da República 4990-062 Ponte de Lima

Localidade/Cidade País
Ponte de Lima Portugal

Telefone Fax
258900417 258900424

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dsu@cm-pontedelima.pt www.cm-pontedelima.pt
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1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Ponte de Lima Divisão Administrativa e Financeira

Endereço Código postal
Praça da República 4990-062 Ponte de Lima

Localidade/Cidade País
Ponte de Lima Portugal

Telefone Fax
258900417 258900424

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dep@cm-pontedelima.pt www.cm-pontedelima.pt

18 de Abril de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000300543

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

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 Porto de Mós Gabinete de Concursos

Endereço Código postal
Praça da República 2480-851

Localidade/Cidade País
Porto de Mós Portugal

Telefone Fax
244499610 244499601

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
concursos@municipio-portodemos.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Avisam-se todos os concorrentes ao concurso público n° 2/2006 — Prestação de
serviços na área de seguros, de que este procedimento foi anulado, por deliberação
de Câmara em 4 de Maio do corrente ano, a fim de ser reformulada a redacção do
n.° 1 do artigo 3.° do programa de concurso, indo ser aberto um novo concurso
público brevemente.
Este concurso foi publicado no Diário da República, n.° 70, de 7 de Abril de
2006, p. 7394.

5 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
1000300894

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Setúbal.
Endereço postal:
Edifício dos Paços do Concelho, rés-do-chão, Praça de Bocage.
Localidade:
Setúbal.
Código postal:
2901-866.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Câmara Municipal de Setúbal.
Edifício dos Paços do Concelho, rés-do-chão, Praça de Bocage.
À atenção de:
Secção de Compras.
Telefone:
265541500.
Fax:
265532742.

Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudican-
tes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concepção e prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos
urbanos, limpeza de contentores e limpeza pública, na cidade de Setúbal.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
c) Serviços.
Categoria de serviços n.º 16.
Principal local de execução: Setúbal.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Concepção e prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos
urbanos, limpeza de contentores e limpeza pública, na cidade de Setúbal.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 90121110.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 48  (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudica-
tário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do serviço,
com exclusão do IVA.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal
do contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoas colectiva, es-
tado civil e domicílio ou, no caso de pessoas 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 conservatória;
b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao presente
programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de
riscos profissionais;
b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;
c) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três
últimos anos;
d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos,
o volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços
objecto do procedimento.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, res-
pectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes
ou, na sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declara-
ção do concorrente;
b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente;
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c) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados, ou não, na empre-
sa e, mais especificamente, daqueles que têm a seu cargo o controlo de quali-
dade, bem como das habilitações literárias e profissionais desses técnicos, es-
pecialmente dos afectos ao fornecimento dos bens ou serviços;
d) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três
anos;
e) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualida-
de e dos meios de estudo e investigação que utiliza.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
Sim.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 6/CP/2006/DAF/DIPA/SECOMP.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 30/06/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 90 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 03/07/2006.
Hora: 15.
Lugar:
Sala de Sessões, Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Bocage, Setúbal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Não.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
O valor estimado para o efeito do concurso é de 10 971 428,57 euros.
Em caso de divergência entre este anúncio e o programa de concurso, prevalece
o que deste último constar.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/05/2006.

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos de Sousa.
3000203050

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Anúncio
Concurso público para concessão de um sistema de trans-

portes públicos de interesse turístico em comboio ro-
doviário articulado.

1 — Entidade concedente/contratante — a entidade concedente/
contratante é o município de Tavira, Praça da República, 8800-951
Tavira (telefone: 281320500; fax: 281322888).

2 — Tipo de concurso — o concurso é público nos termos do artigo
10.º do Decreto-Lei n.° 390/82, de 17 de Setembro, conjugado com
os artigos 87.° e seguintes do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho.

3 — Objecto do presente concurso público — o presente concurso
tem por objectivo seleccionar a melhor proposta para a adjudicação
da concessão de um sistema de transportes públicos de interesse turís-
tico em comboio rodoviário articulado, a elaborar em conformidade
com o programa de concurso e com as cláusulas jurídicas e técnicas
do caderno de encargos.

4 — Circuitos objecto da concessão — o circuito objecto da con-
cessão é: Rua José Pires Padinha, 4 Águas, Ponte dos Descobrimen-
tos, Avenida Almirante Cândido dos Reis, Praça Dr. António Padinha,
Rua da Porta Nova, Rua dos Namarrais, Rua dos Limpinhos, Ponte
de Santiago, Rua Chefe António Afonso, Rua dos Bombeiros Munici-
pais, Rua das Olarias, Largo das Portas do Postigo, Largo Dr. Jorge

Correia, Largo Abu-Otmane, Rua D. Paio Peres Correia, Rua da Li-
berdade, Rua dos Pelames, Ponte de Santiago, Rua João Vaz Corte
Real, Rua 5 de Outubro, Rua Jacques Pessoa, Ponte das Forças Arma-
das, Rua do Cais.

5 — O prazo da concessão:

a) A exploração da concessão iniciar-se-á com a assinatura do
contrato/visto do Tribunal de Contas, caso seja devido;

b) A concessão será para um prazo de quatro anos, renovável
por iguais períodos, por acordo entre as partes, até ao limite
máximo legal de doze anos, sem prejuízo do referido direito
de resgate, a todo o tempo, por parte da entidade concedente,
Câmara Municipal de Tavira, havendo motivo justificado,
conforme disposto no ponto 7.2 do caderno de encargos.

6 — Concorrentes:

a) Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n°. 1 do artigo
33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) É permitida a apresentação de propostas por empresários
em nome individual, empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa
única entidade em regime de responsabilidade solidária ou em
consórcio externo, tendo em vista a celebração do contrato
de concessão.

7 — Processo de concurso:

a) O processo de concurso pode ser adquirido ou consultado,
todos os dias úteis, durante as horas normais de expediente,
na Secção de Aquisição de Bens e Serviços da Câmara Muni-
cipal de Tavira, sita na Praça da República, em Tavira, até
à data limite para entrega das propostas;

b) Desde que solicitado em tempo útil e mediante o pagamento
de 100 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o pro-
cesso do concurso será enviado ou entregue aos interessa-
dos, nos quatro dias úteis subsequentes à recepção do pedido;

c) O pagamento do processo poderá ser efectuado em numerá-
rio ou cheque à ordem do município de Tavira, a liquidar no
acto de aquisição ou remetido à cobrança.

8 — Apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 15 quin-
ze dias a contar da data da publicação do presente anúncio
no Diário da República e até às 17 horas e 30 minutos;
Nota. — O dia da publicação não se inclui nesta contagem.

b) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada e em re-
lação à qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para
todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

c) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Secção de
Aquisição de Bens e Serviços da Câmara Municipal de Ta-
vira, cujo endereço se refere no ponto 1, durante as horas
de expediente do serviço.

9 — Propostas com variantes — não é admitida a apresentação de
propostas com variantes.

10 — Alteração de cláusulas do caderno de encargos — não é ad-
mitida a apresentação de propostas com alterações de cláusulas do
caderno de encargos, a não ser no que respeita às características téc-
nicas do equipamento (comboio rodoviário articulado), as quais pode-
rão, obviamente, suplantar as aí descritas como norma ou padrão
mínimo a observar.

11 — Documentos que acompanham a proposta:

a) De declaração na qual o concorrente indique o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identi-
dade, estado civil e domicílio ou, no caso de pessoa colecti-
va, a denominação social ou firma, número de pessoa colec-
tiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato,
objecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de
outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória
do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu
número de matrícula nessa conservatória;

b) De declaração emitida conforme modelo constante do ane-
xo I ao Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

c) De documento comprovativo da experiência do proponente
no ramo dos transportes e do turismo, passado por entidade
idónea nestas áreas de actividade;

d) De certificado de homologação, conforme estabelecido no
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de Outubro.
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12 — Acto público do concurso:

a) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Tavira, sita na Praça da República, em
Tavira, pelas 10 horas do dia útil imediato à data limite para
apresentação das propostas.

13 — Adjudicação — a adjudicação é feita segundo o critério da
proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Contrapartida a pagar à autarquia — 35%;
b) Características técnicas do equipamento — 20%;
c) Periodicidade do serviço e horário diário de funcionamen-

to — 20%;
d) Contrapartidas e condições oferecidas às escolas do conce-

lho — 10%;
e) Experiência no ramo dos transportes e do turismo — 10%;
f) Articulação com os operadores turísticos e com a hotelaria

local — 5%.

14 — Prazo de validade das propostas — os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante um período de sessenta
dias, contados da data limite para a sua entrega, considerando-se este
prazo prorrogado sucessivamente por iguais períodos se aqueles nada
requererem em contrário.

15 — Data de envio do presente anúncio para publicação no Diá-
rio da República — 8 de Maio de 2006.

16 — Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, E. P.

8 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Jose Macário
Correia. 1000300901

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

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 Vila do Bispo Secção de Contabilidade e Finanças

(Serviço de Aprovisionamento)

Endereço Código postal
Praça do Município 8650-407

Localidade/Cidade País
Vila do Bispo Portugal

Telefone Fax
282639105 282639208

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-viladobispo.pt www.cm-viladobispo.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
Fornecimento e montagem de mobiliário no Arquivo Municipal de Vila do Bispo.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do concurso é o fornecimento e montagem de mobiliário para o Arquivo
Municipal de Vila do Bispo, de acordo com a descrição efectuada nas condições
técnicas, constantes do processo de concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O local de entrega do equipamento é o Arquivo Municipal de Vila do Bispo, sito
em Largo de São Vicente, em Vila do Bispo.
Código NUTS
PT150ALGARVE.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 36.10.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos36.15.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 36.15.20.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Grupo 36.1 — Mobiliário, categoria 36.14.1 — Mobiliário para outros fins, subca-
tegoria 36.14.11 — Mobiliário metálico, n. e., conforme a Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-

ropeias, n.º L 342/93, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Co-

munidades Europeias, n°. L177, de 22 de Junho.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O valor base do fornecimento é de 60 000 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
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 \45 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação, nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados, segundo o plano de pagamentos da proposta
vencedora.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de um agrupamento de empresas, antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de agrupamento complementar empresas (ACE)
ou consórcio externo de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos indicados nas alíneas a) e b)
do n.º 1 do artigo 10.° do programa de concurso.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos indicados no número 2 do ar-
tigo 10.º do programa de concurso, que se destinam à avaliação da capacidade fi-
nanceira e económica, nos termos do disposto no artigo 105.° do Decreto-Lei
n.° 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos indicados no n.º 3 do artigo
10.° do programa de concurso, que se destinam à avaliação da capacidade técnica
nos termos do disposto no artigo 105.° do Decreto-Lei n.° 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 ¢

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: 60%;
2 — Prazo de entrega: 20%;
3 — Capacidade de depósito (em metros lineares de documentos): 10%;
4 — Vista ao local: 10%
Até ao termo do segundo terço do prazo para apresentação das proposta, o júri deve
definir a ponderação a aplicar aos diferentes elementos que interferem nos critérios
de adjudicação.
Os interessados podem solicitar cópia da acta do júri que define a ponderação
referida no parágrafo anterior, inclusive no decurso do acto público.

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: A-4/B.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou \20 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

\\ /\\ /\\\\ ou \25 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora 15 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 \60 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 da abertura das propostas é público, podendo assistir todas as pessoas in-
teressadas e intervir apenas os concorrentes ou 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  No Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho.

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
Em referência ao ponto II.3), o prazo de 45 dias é o prazo máximo.

* 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 Vila do Bispo Divisão Administrativa e Financeira

Endereço Código postal
Paços do Concelho 8650-407

Localidade/Cidade País
Vila do Bispo Portugal

Telefone Fax
282639105 282639208

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Vila do Bispo Divisão Administrativa e Financeira

Secção de Contabilidade e Finanças

Endereço Código postal
Paços do Concelho 8650-407

Localidade/Cidade País
Vila do Bispo Portugal

Telefone Fax
282639105 282639208

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-viladobispo.pt www.cm-viladobispo.pt
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1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Vila do Bispo Divisão Administrativa e Financeira

Secção de Contabilidade e Finanças

Endereço Código postal
Paços do Concelho 8650-407

Localidade/Cidade País
Vila do Bispo Portugal

Telefone Fax
282639105 282639208

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

27 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas. 1000300789

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

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 Águas Serviço de Aprovisionamento
e Transportes de Portalegre

Endereço Código postal
Rua de Guilherme Gomes Fernandes, 28 7300-187 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245307401 245307475

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
smatp@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
Remodelação da conduta de distribuição entre os locais da Lameira, Carvoeiro e a
Piscina do Reguengo
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Esta obra consiste na remodelação da conduta de distribuição entre os locais da
Lameira, Carvoeiro e a Piscina do Reguengo. As actuais condutas encontram-se
deterioradas devido ao avanço do uso que estas condutas tiveram.
Os trabalhos consistem na escavação para abertura e tapamento de valas para insta-
lação das tubagens e reposição de todas as infra-estruturas afectadas, ao longo de
uma extensão de aproximadamente 3200 m.
O material adoptado para as tubagens é em PEAD com o Ø 90 e 63 mm, prevê-se
ainda a remodelação de acessórios e órgãos de rede.
Esta obra contempla ainda a remodelação de ramais domiciliários.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Entre os locais da Lameira, Carvoeiro e a Piscina do Reguengo, concelho de Por-
talegre.
Código NUTS
PT182 Alentejo — Alto Alentejo.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação Estatística de Produtos por Actividade — subcategoria: 45.21.41 —
CPC 51350.1 — Trabalhos de construção de redes urbanas ou locais de águas e
esgotos.

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 refere-se à totalidade da obra, conforme o programa de trabalhos.
Preço base — 108 995 euros, com exclusão do IVA.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas
Não aplicável.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 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
Havendo lugar a adjudicação, a caução a prestar para celebração do contrato é de
5% do preço total do respectivo contrato, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 59/
99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente num agrupamento complementar de empresas, agrupamen-
to europeu de interesses económicos ou em consórcio externo, em qualquer das
circunstâncias em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Em conformidade com os n.os 15 e 16 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Em conformidade com o ponto 15.5 do programa do concurso
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Em conformidade com os pontos 15.6 e 19.3 do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Em conformidade com os pontos 15.7 e 19.4 do programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   ¢

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

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

NÃO    £       SIM    ¢
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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 2/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: 50 euros mais IVA Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque visado passado em nome do Tesoureiro dos
Serviços Municipalizados de Águas e Transportes de Portalegre. Eventuais portes
de correio serão suportados pelos interessados.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou \30 dias a contar 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 \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
Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais interessados, mas ape-
nas poderão intervir os legais representantes de cada concorrentes, os quais terão
de fazer prova documental dessa qualidade.
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 Sede dos Serviços Municipalizados de Portalegre.

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
Os Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de
Portalegre reservam-se o direito de não adjudicar a obra se esta não vier a ser in-
cluída no III Quadro Comunitário.

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.

23 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Fernando Ceia Biscainho. 1000300821

ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO DE JARDINS ESCOLAS JOÃO DE DEUS

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
Associação de Jardins Escolas João
de Deus

Endereço Código postal
Avenida de Álvares Cabral, 69 1250-017

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213960854 213964182

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
contabilidade@joaodeus.com www.joaodeus.com

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 ¢
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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
Empreitada de ampliação do 2.º Jardim Escola João de Deus Figueira da Foz.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção da nova creche
Natureza, extensão e descrição dos trabalhos: Trabalhos de construção civil, inclu-
indo isolamento térmico e impermeabilização, redes de abastecimento de água, dre-
nagem de águas residuais, electricidade, telefones e climatização.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada Rua de Joaquim Sotto Mayor, freguesia de São Julião na Fi-
gueira da Foz, no concelho de 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

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regu-
lamento (CE) n.° 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993: 45.11.12;
45.21.15; 45.22.11; 45.22.12; 45.22.13; 45.22.20; 45.25.10; 45.25.21; 45.25.31;
45.25.50; 45.31.13; 45.31.21; 45.31.22; 45.31.30; 45.32.11; 45.33.11; 45.33.20;
45.33.30; 45.41.10; 45.42.11; 45.42.12; 45.42.13; 45.43.11; 45.43.12; 45.43.21;
45.43.22; 45.44.10; 45.44.21; 45.44.22.

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
Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os trabalhos nas condi-
ções técnicas e especiais constantes do caderno de encargos e das peças escritas e
desenhadas.
O preço base do concurso é de 192 355,23 euros, com exclusão do IVA.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 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
Será exigida, previamente à outorga do contrato, uma caução de 5 % do valor da
adjudicação.
O desconto para garantia do contrato, de 5%, a que alude o artigo 211.º do Decre-
to-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, será substituído por depósito de títulos, garantia
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos que a caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O tipo de empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.° 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 empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obri-

gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará de construção, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, adiante
designado por IMOPPI, que contenha:
A1) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor global da obra,
devendo ainda conter:
As 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeitem;
As 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem;
As 1.ª, 2.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem;
o u
a2) A habilitação de empreiteiro geral/construtor geral, adequada à obra em causa,
e em classe que cubra o seu valor global
E ainda, em qualquer das alíneas:
a3) As subcategorias referidas em a1), na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem, caso o concorrente recorra à faculdade conferida na alínea
a4);
a4) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alí-
nea a1), e desde que não seja posto em causa o disposto no n.° 3 do artigo 265.°
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo aos do-
cumentos, os empreiteiros possuidores dessas autorização, aos quais ficará vincula-
do 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 n.° 1 do anexo I ao programa de concurso, o qual indicará os elementos de refe-
rência 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
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indicados
nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do progra-
ma de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A fixação de critérios de avaliação da capacidade económica e financeira dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso, na parte respeitante ao equilí-
brio financeiro, terá em conta os indicadores de liquidez geral e autonomia financei-
ra com a definição e os valores de referência constantes da portaria em vigor publi-
cada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.° 12/2004, de 9 de Janei-
ro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumu-
lativamente os valores de referência previstos nessa portaria, relativos ao último
exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos três últimos exercícios.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso será feita de acordo com os critérios seguidamente discriminados, sendo
excluídos os concorrentes que não verifiquem cumulativamente os três critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado do contrato;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.° 1 do artigo 60.°
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do
concurso procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes. Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não
demonstrem aptidão para a execução da obra posta a concurso em relatório funda-
mentado, onde constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a
todos os concorrentes para efeitos do n.° 6 do artigo 98.° do Decreto-Lei n.° 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 £
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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
A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, determinando-se esta pela apre-
ciação dos factores a seguir indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua
incidência na ponderação e ordenados por grau decrescente de importância:
A todos os factores e subfactores considerados para a adjudicação deverá ser atri-
buída uma classificação entre 1 e 10 valores.
a) Preço: 70% — A avaliação do factor preço é feita proporcionalmente aos valo-
res globais apresentados. A unidade de proporcionalidade (UP) é calculada da se-
guinte forma:

UP = (1.25*PB – PMB)/9
PB = preço base;
PMB = proposta mais baixa.
A classificação de cada proposta será obtida por:

Class = 10 – (Pxi – PMB)/(UP)

Pxi — proposta considerada.
Deste modo, todas as propostas com valor superior em 25% ao preço base serão
excluídas na fase da análise das propostas (em consonância com o estatuído no
artigo 107.º, conjugado com o artigo 45.º, ambos do Decreto- Lei n.° 59/99, de 2
de Março de 2003).
Propostas abaixo do preço base deverão ser devidamente justificadas.
b) Valia técnica — 30% — Nota justificativa do preço proposto (NI) — 10%;
Lista dos preços unitários (LP) — 30%;
Programa de trabalhos (PT) que inclui — 40%:
Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento.
Plano de pagamentos (PP) — 10%;
Memória descritiva e justificativa (MD) — 10%;
Classificação final (CF).
A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte
formula:

CF = 0.7 × P + 0.3 × [0.1 × N] + 0.3 × LP + 0.4 × PT + 0.1 × PP + 0.1 × MD)

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

Custo: 500 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso poderá ser adquirido pelo custo de 500 euros, no caso de
o concorrente levantar o processo na morada referida em I.1, ou 510,42 euros, se
enviado por correio, pagos em dinheiro ou cheque visado à ordem de Associação
de Jardins Escolas João de Deus.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou \30 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora  17 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 \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
Podem intervir as pessoas devidamente credenciados pelos concorrentes para esse
efeito.
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 11 horas Local  Sede da Associação de Jardins Escolas João de Deus, Avenida
de Álvares Cabral, 69, 1250-017 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
A empreitada será objecto de financiamento pelo III QCA, concretamente pela Me-
dida 5.6 do POEFDS ou Medida 3.7 do PORLVT.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo a que se refere o ponto IV.3.3) conta-se a partir do dia seguinte ao da pu-
blicação do presente anúncio no Diário da República.

O prazo de validade das propostas referido no ponto IV.3.6 deste anúncio conta-se
a partir da data do acto público do concurso.
Valor base do contrato é de 192 355,23 euros mais IVA à taxa legal em vigor.

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.

5 de Maio de 2006. — O Presidente da Direcção, (Assinatura ile-
gível.) 3000203061

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DAS CORTES
(ASSISTE)

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
Associação Solidariedade Social José dos Santos Cordeiro Mirante
das Cortes (ASSISTE) (Presidente da Direcção)

Endereço Código postal
Rua da Fé, 5, Cortes 2410-841 Cortes — Leiria

Localidade/Cidade País
Cortes Portugal

Telefone Fax
244892505 244892375

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
Empreitada para «Construção do Centro de Dia e de Convívio da ASSISTE».
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Natureza, extensão e descrição dos trabalhos: Trabalhos de construção civil, inclu-
indo isolamento térmico e impermeabilização, redes de abastecimento de água,
drenagem de águas residuais, gás, electricidade, telefones e climatização.
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regu-
lamento (CE) n.° 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993: 45.11.12;
45.21.15; 45.22.11; 45.22.12; 45.22.13; 45.22.20; 45.25.10; 45.25.21; 45.25.31;
45.25.50; 45.31.13; 45.31.21; 45.31.22; 45.31.30; 45.32.11; 45.33.11; 45.33.20;
45.33.30; 45.41.10; 45.42.11; 45.42.12; 45.42.13; 45.43.11; 45.43.12; 45.43.21;
45.43.22; 45.44.10; 45.44.21; 45.44.22.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada no lugar de Serradinha — Alqueidão, freguesia das Cortes,
no concelho e distrito de Leiria.
Código NUTS
II (Região Centro).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.41.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os trabalhos nas condi-
ções técnicas e especiais constantes do caderno de encargos e das peças escritas e
desenhadas.

O preço base do concurso é de 260 954,39 euros, com exclusão do IVA.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 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, previamente à outorga do contrato, uma caução de 5 % do valor da
adjudicação.
O desconto para garantia do contrato, de 5%, a que alude o artigo 211.° do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será substituído por depósito de títulos, garantia
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos que a caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O tipo de empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.° 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 empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará de construção, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, adiante
designado por IMOPPI, que contenha:
a1) 1.ª categoria — Empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de constru-
ção tradicional, em classe correspondente ao valor da proposta;
a2) As 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 1.ª, 7.ª e 8.ª subcatego-
rias da 4.ª categoria, as 2.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recor-
ra à faculdade conferida na alínea a3;
a3) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alí-
nea a1), e desde que não seja posto em causa o disposto no n.° 3 do artigo 265.º
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo aos do-
cumentos, os empreiteiros possuidores dessas autorização, aos quais ficará vincula-
do 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 n.° 1 do anexo I ao programa de concurso, o qual indicará os elementos de refe-
rência 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
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indicados
nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do progra-
ma de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução
da obra posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante da
Portaria n.° 994/2005, de 5 de Agosto, não podendo ser excluído nenhum concor-
rente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores de referência previstos
nessa portaria, em qualquer das seguintes situações:
a) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados relativos ao último exer-
cício de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais (2004);
Ou, em alternativa,
b) À média aritmética simples dos três últimos exercícios.
Os valores mínimos exigidos, cumulativamente, são os seguintes:

Valores
Indicadores Fórmula de cálculo mínimos

Liquidez geral  (per- (Existências + disponibilidades + dívidas de 105
centagem). terceiros a curto prazo)/passivo a curto prazo

Autonomia financeira Capitais próprios/activo líquido total ............ 8
(percentagem).

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:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor base do concurso;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
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c) 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.° 1 do artigo 60.º
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do
concurso procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes. Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não
demonstrem aptidão para a execução da obra posta a concurso em relatório funda-
mentado, onde constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a
todos os concorrentes para efeitos do n.° 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.° 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?

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
O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta economicamente mais
vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes factores variáveis, por ordem
decrescente de importância e respectiva ponderação:
Preço da proposta — 70%;
Qualidade técnica da proposta — 30%.
A fórmula adoptada para a classificação dos concorrentes é a seguinte:

Cf = ((Pb / Pa) × 0,70 + Qt × 0,30) × 20
Em que:
Cf = classificação final da proposta em análise, numa escala de 0 a 20 valores;
Pb = preço da proposta mais baixa;
Pa = Preço da proposta a analisar;
Qt = qualidade técnica da proposta a analisar
A qualidade técnica da proposta será avaliada pela análise dos diversos elementos
apresentados a concurso tendo em conta a evolução lógica e coerente das diversas
espécies de trabalho e na adequação das soluções apresentadas, sendo aferida pelos
seguintes subfactores:
Nota justificativa do preço proposto — 20% (Nj);

Programa de trabalhos — 45% (Pt);
Plano de pagamentos — 10% (Pg);
Memória descritiva e justificativa — 25% (Md).

Qtn = (Njn × 0,20 + Ptn × 0,45 + Pgn × 0,10 + Mdn × 0,25)

Qtn corresponde à pontuação obtida na qualidade técnica da proposta n a anali-
sar.

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou \20 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: euros mais IVA à taxa legal em vigor.   Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso poderá ser adquirido pelo custo de 250 euros, ao qual
acresce IVA à taxa de 21%, pagos em dinheiro ou cheque visado à ordem de Asso-
ciação de Solidariedade Social das Cortes (ASSISTE).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou \30 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 \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
Podem intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.
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 e 30 minutos. Local Sede da Associação de Solidariedade Social das
Cortes.

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

* 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.

8 de Maio de 2006. — A Direcção: José dos Santos Cordeiro
Mirante — Joaquim Vieira de Almeida. 3000202932

METROPOLITANO DE LISBOA, E. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Metropolitano de Lisboa, E. P.
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Endereço postal:
Avenida de Barbosa du Bocage, 5.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-039.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Telefone:
(351) 217980600.
Fax:
(351) 217980605.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Outro: preencher o anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Serviços urbanos de caminho-de-ferro, eléctricos, tróleis ou autocarros.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
«Empreitada ML 660/06 — «Execução do sistema de atenuação do efeito das
ondas nos navios da Transtejo, no interface do Terreiro do Paço».
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: Lisboa, Portugal.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Execução de um sistema de atenuação do efeito das ondas nos navios da
Transtejo, no interface do Terreiro do Paço, de acordo com o caderno de encar-
gos e as especificações constantes do processo de concurso.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45.24.30.00-2.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Sim.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Valor estimado, sem IVA: 850 000.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 6,5 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Caução inicial no valor correspondente a 5% do valor total da adjudicação, a
libertar após a recepção definitiva.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
A adjudicação será realizada por série de preços, sendo as condições de paga-
mento as previstas no caderno de encargos base.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas, devendo, em caso de ad-
judicação, encontrar-se constituídas juridicamente sob a forma de agrupamento
complementar de empresas até à data de celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de obras emitido pelo IMOPPI
contendo as seguintes habilitações: 3.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe
correspondente ao valor da proposta e 5.ª subcategoria da 3.ª categoria, na clas-
se correspondente ao valor dos trabalhos a que digam respeito, ou habilitações
correspondentes nos termos das alíneas b) ou c) do n.º 1 do artigo 10.°. do
programa de concurso base, só sendo admitidos os concorrentes que preencham
as condições mínimas de carácter económico e técnico indicadas no programa

de concurso. Documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situa-
ção contributiva para com a Segurança Social Portuguesa, passado pelo Insti-
tuto de Gestão Financeira da Segurança Social, ou, quando se trate de concor-
rentes cuja sede se situe noutro Estado membro do E. E. E. documento idêntico,
passado pelo organismo competente do país de origem; Declaração comprova-
tiva de se encontrar regularizada a sua situação tributária; 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 siste-
ma financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco cen-
tral do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal; Cópias simples das declarações de IRC, acompanhadas
do respectivo anexo A, ou IRS, acompanhadas do respectivo anexo I, relativas
aos três últimos exercícios, nas quais se contenha o carimbo «Recebido» e se
for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que o concor-
rente seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal. Se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da
respectiva declaração.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Balanço e a demonstração de resultados das declarações anuais de IRC ou IRS,
relativas ao último ou aos últimos três exercícios, e, se for o caso, documentos
equivalentes apresentados no Estado de que o concorrente seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Alvará de construção emitido pelo IMOPPI contendo as seguintes habilitações:
3.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe correspondente ao valor da proposta
e 5.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos traba-
lhos a que digam respeito; Lista das obras executadas da que é posta a con-
curso, realizadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa
execução nos termos do artigo 22 do programa de concurso base, comprovando
a execução de pelo menos uma obra da mesma natureza de valor igual ou su-
perior a 750 000 euros; Declaração, assinada pelo representante legal da empre-
sa, que mencione o equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o
equipamento de características especiais, indicando, num e noutro caso, se se
trata de equipamento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma; Declaração,
assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos, servi-
ços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
1. Critério «Preço» — 65;
2. Critério «Valia e exequibilidade técnicas da proposta» — 30;
3. Condicionamentos estabelecidos pelo concorrente — 5.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Empreitada ML 660/06.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos com-
plementares:
Prazo para recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 12/06/2006.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Em caso afirmativo, indicar preço: 400.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento: numerário ou cheque, emitido em nome do
Metropolitano de Lisboa, E. P., sendo que deverá ser também contabilizado o
valor correspondente ao IVA à taxa legal em vigor.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:
Data: 19/06/2006.
Hora: 17.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta (concursos públicos):
Período em meses: 03 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.7) Condições de abertura das propostas:
Data: 20/06/2006.
Hora: 10.
Lugar: Avenida de Barbosa du Bocage, 5, em Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Poderão assistir ao acto público de abertura de propostas todos os interessados,
só podendo intervir nos trabalhos os concorrentes ou os seus representantes
legais que para o efeito estejam devidamente credenciados.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Não.
Em caso afirmativo, fazer referência aos projectos e/ou programas:
Projecto financiado pelo Fundo de Coesão.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
O critério «Preço» será avaliado com base nos seguintes subcritérios:
1.1 — Valor global actualizado da proposta, calculado à data limite da sua
apresentação — 90 %;
1.2 — Custo dos itens mais relevantes indicados no programa de concurso,
calculado pelo produto do respectivo preço unitário pelas quantidades corres-
pondentes postas a concurso — 10 %;
O critério «Valia e exequibilidade técnicas da proposta» será avaliado com
base nos seguintes subcritérios:
2.1 — Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra, proces-
sos construtivos, faseamento da execução e plano de utilização de mão de obra
e de equipamento — 60 %;
2.2 — Programa de trabalhos e documentos de acordo com o artigo 11.º do
programa de concurso específico, e sua compatibilização com o cronograma
financeiro e o plano de pagamentos — 15 %;
2.3 — Sistema de Gestão da Qualidade da Obra — 10 %;
2.4 — Sistema de Gestão da Segurança no Trabalho da Obra — 10 %;
2.5 — Sistema de Gestão Ambiental da Obra — 5 %.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 09/05/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMEN-
TARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUI-
SIÇÃO DINÂMICO)
Designação oficial:
Secretariado do Conselho de Gerência do Metropolitano de Lisboa, E. P.
Endereço postal:
Avenida de Barbosa du Bocage, 5.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-039.
País:
Portugal.
Telefone:
(351) 217980652.
Fax:
(351) 213500118.

O Presidente do Conselho de Gerência, Carlos Mineiro Aires.
3000202943

RECTIFICAÇÕES

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Assembleia da República.
Endereço postal:
Palácio de São Bento, Largo das Cortes.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1249-068
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Secretaria-Geral da Assembleia da República.
Telefone:
+351 213917000.
Fax:
+351 213917005.

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 19/06/2006.
Hora: 17:30.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 89, de 9 de Maio de 2006, sob o registo n.º 3000201187.

11 de Maio de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000203199

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
IDRHa — Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica.
Endereço postal:
Avenida de Afonso Costa, 3.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1949-002.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Avenida de Afonso Costa, 3, 1949-002 Lisboa.
Telefone:
218442200.
Fax:
218442202.
Correio electrónico:
idrha@idrha.min-agricultura.pt

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 08/06/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 09/06/2006.
Hora: 10.
Lugar: sede do IDRHa, sito na Avenida de Afonso Costa, 3, 1949-002 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Poderão assistir todos os concorrentes e intervir só os devidamente credencia-
dos pelas empresas concorrentes, no número máximo de duas pessoas por con-
corrente.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 88, de 8 de Maio de 2006, sob o registo n.º 3000200927.

11 de Maio de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000203202

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Turismo e Cultura

Direcção Regional do Turismo

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional do Turismo e Cultura,
Direcção Regional do Turismo.
Endereço postal:
Avenida Arriaga, 18.
Localidade:
Funchal.
Código postal:
9004-519.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção Regional de Turismo.
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À atenção de:
Director Regional.
Telefone:
00351291211900.
Fax:
00351291232151.
Correio electrónico:
info@madeiratourism.com
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante (URL):
www.madeiratourism.com
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto»
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.
Serviços gerais das administrações públicas.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudican-
tes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Plano de Meios de Comunicação do Destino Turístico Madeira, para o Merca-
do Português.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 19/06/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 200.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Se remetido por correio 250 euros. O pagamento, que já inclui IVA à taxa
legal em vigor, é efectuado em numerário ou através de cheque visado passado
à ordem da Direcção Regional de Turismo.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 26/06/2006.
Hora: 17.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 27/06/2006.
Hora: 10.
Lugar:
Direcção Regional de Turismo.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes/prestadores de
serviços e seus representantes devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 61, de
27 de Março de 2006, e no suplemento do Jornal Oficial da União Europeia,
série S, n.º 55, de 21 de Março de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 05/05/2006.

5 de Maio de 2006. – O Secretário Regional do Turismo e Cultura,
João Carlos Nunes Abreu. 1000300897

CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA

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 Borba Presidente da Câmara Municipal

de Borba

Endereço Código postal
Praça da República, Apartado 13 7150-249 Borba

Localidade/Cidade País
Borba Portugal

Telefone Fax
268891630 268894806

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução da empreitada de «Fórum transfronteiriço da cultura,
do património e da juventude».

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou \\5 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros mais IVA à taxa de 21%. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em conformidade com o ponto 1.3 e o ponto 21 do programa de concurso.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

19 /06 /2006 ou \\\ dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora 17 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas.
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  Salão Nobre dos Paços do Concelho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio n.º 1000299221, publicado no Diário da República,

n.º 64, de 30 de Março de 2006.
Mais se informa que, com excepção dos aspectos alterados pelo presente anúncio,
para o procedimento ora em questão, mantém-se tudo o já publicado no primeiro
anúncio supramencionado.

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Ângelo João Guar-
da Verdades de Sá. 1000300936

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO CAMPANÁRIO

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
Associação Desportiva do Campanário

Endereço Código postal
Caminho da Tulha, 21 9350-093

Localidade/Cidade País
Ribeira Brava

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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 477 939,88 euros, excluindo o imposto sobre o valor acres-
centado.

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 \\ /\\ /\\\\ ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

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

\\ /\\ /\\\\ ou \30 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora ————————

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação passará a contar após
a data da rectificação deste.
O prazo de execução da obra referido em II.3) deverá ser oposto pelos concorrentes, não
podendo ser superior a 250 dias, contados da data da respectiva consignação.
Por inexactidão do anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 82, de 27
de Abril de 2006, é publicado o presente anúncio de rectificação.

2 de Maio de 2006. — Pela Associação, João Luís Drumond Hen-
riques. 1000300896

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE PAREDES DE COURA

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
Santa Casa da Misericórdia Secretaria-Geral
de Paredes de Coura

Endereço Código postal
Largo de Hintze Ribeiro 4940-524

Localidade/Cidade País
Paredes de Coura Portugal

Telefone Fax
251782351 251781015

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
scmpc@mail.pt www.cm-paredes-coura.pt

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

22 /05 /2006 ou \\\ dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 16 horas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 23 /05 /2006, ————— 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: no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Paredes de
Coura.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Trata-se de uma rectificação ao aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 70, de 7 de Abril de 2006.

28 de Abril de 2006. — O Provedor, António Pereira Júnior.
1000300816
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Instituto de Seguros de Portugal

Aviso
Transferência de carteira

(artigo 153.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril)

RAS — Riunioni Adriatica di Sicurtà S. p. A.

Nos termos do n.º 2 do artigo 153.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de Abril, torna-se público que o ISVAP, autoridade de super-
visão de seguros de Itália, informou o Instituto de Seguros de Por-
tugal ter autorizado a seguradora italiana RAS — Riunioni Adriatica
di Sicurtà S. p. A., com sede em Corso Itália, 23, Milão, a transferir
a sua carteira de seguros dos ramos não vida e do ramo vida para
uma outra seguradora italiana, com as mesmas denominação e sede
social.

26 de Abril de 2006. — Pelo Conselho Directivo: o Presidente,
Rui Leão Martinho — o Vogal, Rui AIvarez Carp. 3000202938

Aviso
Transferência de carteira

(artigo 153.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril)

Royal & Sun Alliance Insurance Plc
para Great Lakes Reinsurance (UK) Plc

Nos termos do n.º 2 do artigo 153.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de Abril, torna-se público que a seguradora Royal & Sun Alliance
Insurance Plc, com sede em St. Marks Court, Chart Way, Horsham,
West Sussex, RH12 1XL, Reino Unido, foi autorizada a transferir parte
da sua carteira de seguros dos ramos não vida para a seguradora Great
Lakes Reinsurance (UK) Plc, com sede em 1 Minster Court, London,
Reino Unido.

26 de Abril de 2006. — Pelo Conselho Directivo: o Presidente,
Rui Leão Martinho — o Vogal, Rodrigo Lucena. 3000202940

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

ICP — Autoridade Nacional de Comunicações

Aviso
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 5/

2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas —, a
ANACOM tornou público, através do aviso no Diário da República,
3.ª série, n.º 128, de 1 de Junho de 2004, que a lista de normas e espe-
cificações, referida no n.º 1 da mesma disposição, relativa à oferta har-
monizada de redes e serviços de comunicações electrónicas e recursos
e serviços conexos, elaborada pela Comissão Europeia, havia sido pu-
blicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º C 331, de
31 de Dezembro de 2002, com a referência (2002/C 331/04), encon-
trando-se o respectivo texto disponível no sítio www.anacom.pt.

Em cumprimento da mesma disposição da Lei das Comunicações
Electrónicas, vem agora a ANACOM tornar público que a referida
lista foi alterada pela Comissão Europeia, no que diz especificamente
respeito à televisão digital interactiva (interfaces de programas de
aplicações e normas para a produção de conteúdos para televisão
interactiva), tendo a referida alteração sido publicada no Jornal Ofi-
cial da União Europeia n.º C 71, de 23 de Março de 2006, com a
referência (2006/C 71/04). O respectivo texto encontra-se, de igual
forma, disponível no sítio www.anacom.pt.

8 de Maio de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Pedro Duarte Neves. 3000202952

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Santarém

Despacho (extracto)

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 6 de Dezembro
de 2005, no uso de subdelegação de competências:

Liliana Cristina Gouveia da Encarnação — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, com início em
12 de Dezembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do
Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decre-
to-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00,
de 23 de Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros
n.º 97/02, de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular
Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS, como enfermeira,
para exercer funções no Centro de Saúde de Santarém, sendo re-
munerada pelo escalão 1, índice 114. (Excluído da fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas.)

5 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195525

Despacho (extracto)

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 28 de Novem-
bro de 2005, no uso de subdelegação de competências:

Ana Carina de Oliveira Murta — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, com início em 2 de
Janeiro de 2006, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, e circular normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, e Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/02,
de 18 de Maio, e alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de
Maio, do DMRS, como técnica de diagnóstico e terapêutica, área
de radiologia, para exercer funções no Centro de Saúde de Santa-
rém, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 114. (Excluído da
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195526

Despacho (extracto)

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 6 de Dezembro
de 2005, no uso de subdelegação de competências:

Rita Isabel Vitória André — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo, por três meses, com início em 12 de De-
zembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/02,
de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/
02, de 22 de Maio, do DMRS, como enfermeira, para exercer fun-
ções no Centro de Saúde de Santarém, sendo remunerada pelo es-
calão 1, índice 114. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

5 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195527
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Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Isabel Maria Fernandes Santos — autorizada a celebração de um con-
trato de trabalho a termo certo, por um período de três meses,
com início em 26 de Dezembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e Decreto-Lei n.º 68/
2000, de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Mar-
ço, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de
22 de Maio, do DMRS, como auxiliar de apoio e vigilância, para
o Centro de Saúde de Rio Maior, sendo remunerada pelo esca-
lão 1, índice 142. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195889

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Maria Manuela da Piedade Carvalho — autorizada a celebração de
um contrato de trabalho a termo certo, por um período de três
meses, com início em 26 de Dezembro de 2005, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e Decreto-
-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de
23 de Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros
n.º 97/2002, de 18 de Maio, e alínea b) da Circular Normativa
n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS, como auxiliar de apoio e vi-
gilância, para o Centro de Saúde de Rio Maior, sendo remunerada
pelo escalão 1, índice 142. (Excluído da fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195891

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Mafalda Filipa Fernandes Silva — autorizada a renovação do contra-
to de trabalho a termo certo, iniciado em 12 de Setembro de 2005,
por um período de três meses, com início em 12 de Dezembro de
2005, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/
93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, e Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular
Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio, e alínea b) do pon-
to 9 da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, como enfer-
meira, para o Centro de Saúde de Tomar, sendo remunerada pelo
escalão 1, índice 114. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195893

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Francisco Miguel Torrinha Tomé — autorizada a celebração de um
contrato de trabalho a termo certo, por um período de três meses,
com início em 12 de Dezembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e Decreto-Lei n.º 68/
2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/
02, de 22 de Maio, do DMRS, como operário semiqualificado/car-

regador, para os Serviços de Âmbito Sub-Regional, sendo remune-
rado pelo escalão 1, índice 134, da respectiva carreira. (Excluído
da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195894

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

José António Hipólito Mendes da Silva — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, iniciado em 12 de Setembro de
2005, por um período de três meses, com início em 12 de Dezem-
bro de 2005, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de
11 de Março, Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular
Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do
Conselho de Ministros n.os 16/02, 28/01 e 97/02, de 18 de Maio,
como técnico de 2.ª classe, área de farmácia, para os Serviços de
Âmbito Sub-Regional, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 114.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195896

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Catarina Isabel Duarte Guedes dos Santos — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, iniciado a 13 de Setembro
de 2005, por um período de três meses, com início em 13 de De-
zembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, Cir-
cular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções
do Conselho de Ministros n.os 16/02, 28/01 e 97/2002, de 18 de
Maio, para os Serviços de Âmbito Sub-Regional, como técnica su-
perior de 2.ª classe (área de psicologia), sendo remunerada pelo
escalão 1, índice 400, da categoria de base da respectiva carreira.
(Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195898

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Inês Coutinho Maurício Russo — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, iniciado a 13 de Setembro de 2005, por
um período de três meses, com início em 13 de Dezembro de 2005,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Mar-
ço, Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular Normativa
n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de
Ministros n.os 16/02, 28/01 e 97/2002, de 18 de Maio, para os
Serviços de Âmbito Sub-Regional, como técnica superior de 2.ª classe
(área de psicologia), sendo remunerada pelo escalão 1, índice 400,
da categoria de base da respectiva carreira. (Excluído da fiscaliza-
ção prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195900

Despacho (extracto)
Por deliberação de 28 de Novembro de 2005 do conselho de

administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Alexandra Isabel Ribeiro Gafaniz — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, iniciado em 1 de Setembro de 2005,
por um período de três meses, com início em 1 de Dezembro de
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2005, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/
93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, e Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular
Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio, e alínea b) do pon-
to 9 da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, como enfer-
meira, para o Centro de Saúde de Rio Maior, sendo remunerada
pelo escalão 1, índice 114. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195901

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Domingos Sávio de Lemos — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo, celebrado em 1 de Setembro de 2005, por
um período de três meses, com início em 1 de Dezembro de 2005,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Mar-
ço, e Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa
n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de
Ministros n.os 16/02, 28/01 e 97/2002, de 18 de Maio, como mé-
dico, para o Centro de Saúde de Rio Maior. (Excluído da fiscaliza-
ção prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195903

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Ljiljana Aleksandrov — autorizada a renovação do contrato de tra-
balho a termo certo, celebrado em 22 de Setembro de 2005, por
mais três meses com início em 22 de Dezembro de 2005, ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janei-
ro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e Decre-
to-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00,
de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Ministros
n.os 16/02, 28/01 e 97/2002, de 18 de Maio, como médica, para o
Centro de Saúde do Cartaxo. (Excluído da fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195908

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Leonel da Silva — autorizada a renovação do contrato de trabalho a
termo certo, celebrado em 5 de Setembro de 2005, por um período
de três meses, com início a 5 de Dezembro de 2005, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e Decreto-
-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de
23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Ministros
n.os 16/02, 28/01 e 97/2002, de 18 de Maio, como motorista de
ligeiros, para o Centro de Saúde de Tomar, sendo remunerado pelo
escalão 1, índice 142. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

10 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195910

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 28 de Novem-
bro de 2005, no uso de subdelegação de competências:

Ana Isabel Nunes Pestana Elias — autorizada a celebração do contra-
to de trabalho a termo certo, por três meses, com início em 9 de
Janeiro de 2006, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-

-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/02,
de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/
02, de 22 de Maio, do DMRS, como auxiliar de apoio e vigilância,
para exercer funções no Centro de Saúde de Santarém, sendo re-
munerada pelo escalão 1, índice 142. (Excluído da fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas.)

12 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195921

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 6 de Dezembro
de 2005:

Carla Sofia do Rosário Pisco — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, com início em 12 de
Dezembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 artigo 18.º-A do Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de
Maio, do DMRS, como enfermeira para o Centro de Saúde de Sal-
vaterra de Magos. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195923

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 6 de Dezembro
de 2005:

Susana Isabel Dias Carvalho Coutinho — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, com início em
5 de Dezembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 artigo 18.º-A do Decre-
to-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de
Maio, do DMRS, como enfermeira para o Centro de Saúde de Sal-
vaterra de Magos. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195925

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 6 de Dezembro
de 2005:

Filipa Cristina Paulino Soares — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, com início em 7 de
Dezembro de 2005, ao abrigo do n.º 3 artigo 18.º-A do Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de
Maio, do DMRS, como enfermeira para o Centro de Saúde de Mação.
(Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000195927

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 28 de Novem-
bro de 2005, no uso de subdelegação de competências:

Telma Manuela Correia Lopes — autorizada a celebração de contra-
to de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
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do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janei-
ro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, na redac-
ção dada pelo n.º 1 do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e
da circular normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/2002, de
22 de Maio, de DMRS, como assistente administrativo, para exer-
cer funções no Centro de Saúde de Abrantes, sendo remunerada pelo
escalão 1, índice 199, da categoria de base da respectiva carreira,
com início em 2 de Janeiro de 2006. (Excluído da fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Fernando
Manuel de Almeida Afoito. 3000198148

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Hélia Marina Lourenço Silvério — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, De-
creto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/
00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Minis-
tros n.os 97/2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de 28 de Janeiro, e
alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS,
com a categoria de enfermeira, para o Centro do Entroncamento,
com efeitos a 12 de Dezembro de 2005. (Excluído da fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198905

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Eunice Martins Carvalho Botelho — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, De-
creto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/
00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Minis-
tros n.os 97/2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de 28 de Janeiro, e
alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS,
com a categoria de enfermeira, para o Centro de Alcanena, com
efeitos a 12 de Dezembro de 2005. (Excluído da fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198906

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Marlene Patrícia Caneira Silva — autorizada a renovação do contra-
to de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janei-
ro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, Decreto-
-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de
23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Ministros
n.os 97/2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de 28 de Janeiro, e alínea b)
da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS, com a
categoria de enfermeira, para o Centro de Alcanena, com efeitos a
12 de Dezembro de 2005. (Excluído da fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198907

Despacho (extracto)
Por deliberação de 20 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Maria Adosinda Afonso Monteiro — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, De-
creto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/
00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Minis-
tros n.os 97/2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de 28 de Janeiro, e
alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS,
com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de
Saúde de Vila Nova da Barquinha, com efeitos a 9 de Novembro de
2005. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198908

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Leonilde Conceição Manha Rodrigues Alho — autorizada a renova-
ção do contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três
meses, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/
93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular
Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do
Conselho de Ministros n.os 97/2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de
28 de Janeiro, e alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de
Maio, do DMRS, com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância,
para o Centro de Alcanena, com efeitos a 12 de Dezembro de 2005.
(Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198909

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Maria João Carapito Silveira Simões — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, De-
creto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/
00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Minis-
tros n.os 97/2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de 28 de Janeiro, e
alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS,
com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de
Alcanena, com efeitos a 12 de Dezembro de 2005. (Excluído da
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198911

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Graziela Laurinda Mendes Batista — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, De-
creto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/
00, de 23 de Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Minis-
tros n.os 97/2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de 28 de Janeiro, e
alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS,
com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de
Alcanena, com efeitos a 12 de Dezembro de 2005. (Excluído da
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198913
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Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Felismina Casaca Quartilho — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resoluções do Conselho de Ministros n.os 97/
2002, de 18 de Maio, e 16/2002, de 28 de Janeiro, e alínea b) da
Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS, com a ca-
tegoria de auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de Alpi-
arça, com efeitos a 12 de Dezembro de 2005. (Excluído da fiscali-
zação prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198914

Despacho (extracto)
Por deliberação de 6 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso de subdelegação de competências:

Karla Marisa Lino Almeida — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/
02, de 22 de Maio, do DMRS, com a categoria de enfermeira, para
o Centro de Saúde da Golegã, com efeitos a 26 de Dezembro de
2005. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000198916

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

Despacho
Por despacho do Ministro de Estado e das Finanças de 26 de Outu-

bro de 2005, foram celebrados contratos de trabalho a termo resolu-
tivo incerto, válidos durante a ausência dos titulares, com efeitos a
1 de Janeiro de 2006, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, entre este Centro Hospitalar e as
seguintes auxiliares de acção médica:

Ana Paula Lemos Moreira.
Dora Maria Marques Alves Jacinto.
Idalina Oliveira Assunção.
Maria José Santos Lourenço.
Maria Rosa Felicidade Santos.
Sandra Isabel Conceição Silva.
Sílvia Marta Colaço Miguel.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Fevereiro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria do Rosário Sabino. 3000200335

Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso
Por subdelegação do Secretário de Estado Adjunto do Ministério da

Saúde, o conselho de administração da Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo deliberou, em 23 de Novembro de 2005,
ratificar os contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, pelo período de três meses, com os elementos a seguir indicados:

Assistente eventual:

Carina Arcas Otero — a partir de 2 de Setembro de 2005.

Ana Paula Carrilho Bulhão — a partir de 16 de Setembro de
2005.

9 de Dezembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro. 3000191704

Aviso
Por despacho do conselho de administração do Centro Hospita-

lar de Torres Vedras de 30 de Dezembro de 2005:

Rui Manuel Fernandes Vilela, enfermeiro — autorizado o pedido de
rescisão do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abri-
go do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 9 de Janeiro de 2006.

25 de Janeiro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro. 3000198902

Aviso
Por despacho do conselho de administração do Centro Hospita-

lar de Torres Vedras de 13 de Janeiro de 2006:

Sílvia Abrantes Gonçalves, enfermeira — autorizado o pedido de
rescisão do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de
11 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 5 de De-
zembro de 2005.

25 de Janeiro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro. 3000198903

Aviso
Por despacho do conselho de administração do Centro Hospita-

lar de Torres Vedras de 12 de Dezembro de 2005:

Nélio Fernando Domingos Dias Antunes, auxiliar de apoio e vigilân-
cia — autorizado o pedido de rescisão do contrato de trabalho a
termo certo, celebrado ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do De-
creto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2006.

25 de Janeiro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro. 3000198904

Aviso
Por subdelegação do Secretário de Estado Adjunto do Ministério da

Saúde, o conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo deliberou, em 26 de Janeiro, ratificar as
celebrações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/2000,
de 26 de Abril, pelo período de três meses com os elementos a seguir
indicados:

Assistente administrativo:

Natalina Carmo Costa Pinheiro — a partir de 9 de Dezembro de
2005.

Joana Rita Vicente Correia Pereira — a partir de 2 de Dezembro
de 2005.

Auxiliar de acção médica:

Paula Cristina Silva Bandeira — a partir de 1 de Dezembro de
2005.

Maria Helena Jesus Lucas Silva — a partir de 1 de Dezembro de
2005.

Paula Cristina Santos Quintas Luís — a partir de 4 de Dezembro
de 2005.

Catarina Esperança Jesus Francisco Hipólito — a partir de 8 de
Dezembro de 2005.

Maria Conceição Miranda Paulo Santos — a partir de 8 de De-
zembro de 2005.

Célia Cristina Andrade Conceição Fidalgo — a partir de 9 de
Dezembro de 2005.

Sofia Luísa Ventura Silva — a partir de 6 de Dezembro de 2005.
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Auxiliar de apoio e vigilância:

José Joaquim Fernandes — a partir de 23 de Dezembro de 2005.
Hélder Luís Tomás Naré — a partir de 9 de Dezembro de 2005.
Pedro Nuno Rodrigues Batista — a partir de 17 de Dezembro de

2005.

Enfermagem:

Ivo António Santos Antunes Fernandes — a partir de 20 de
Dezembro de 2005.

Matilde Bruzon Dominguez — a partir de 15 de Dezembro de
2005.

Helena Oliveira Cruz — a partir de 20 de Dezembro de 2005.
Marta Teresa Alexandra Costa — a partir de 2 de Dezembro de

2005.
Manuel Lopes Brás — a partir de 2 de Dezembro de 2005.

3 de Fevereiro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro. 3000199194

Aviso
Por subdelegação do Secretário de Estado Adjunto do Ministério da

Saúde, o conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo deliberou, em 19 de Janeiro de 2006, rati-
ficar as renovações dos contratos de trabalho a termo certo, celebra-
dos ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de
11 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/
2000, de 26 de Abril, pelo período de três meses, com os elementos
a seguir indicados:

Assistente administrativo:

Cristina Margarida Paulo Santos Reis — a partir de 11 de De-
zembro de 2005.

Auxiliar de acção médica:

Ana Rita Ferreira Lucas — a partir de 21 de Dezembro de 2005.
Juliana Fonseca Cruz — a partir de 22 de Dezembro de 2005.
Ana Paula Martins Abrantes Antunes — a partir de 22 de De-

zembro de 2005.
Viviana Rute Custódio Rodrigues — a partir de 3 de Dezembro

de 2005.

Auxiliar de apoio e vigilância:

Rui Fernando Portela Raimundo — a partir de 21 de Dezembro
de 2005.

Enfermagem:

Ana Margarida Veríssimo Antunes — a partir de 1 de Dezembro
de 2005.

Catarina Prior Carvalho — a partir de 1 de Dezembro de 2005.
Catarina Andreia Santos Matias — a partir de 1 de Dezembro de

2005.
Ana Rita Duarte Sousa Martins — a partir de 1 de Dezembro de

2005.
Mara Alexandra Mateus Lourenço — a partir de 1 de Dezembro

de 2005.
Pedro Manuel Quinteiro Carvalho — a partir de 26 de Dezem-

bro de 2005.
Sónia Alexandra Ferreira Patrício — a partir de 1 de Dezembro

de 2005.
Vera Lúcia Salgado Cabeleira — a partir de 1 de Dezembro de

2005.
António João Oliveira Marcelo — a partir de 1 de Dezembro de

2005.
Faustino Manuel Vicente Rodrigues — a partir de 1 de Dezem-

bro de 2005.
Rita Alexandra Barreiros Tavares Almeida Ribeiro — a partir de

7 de Dezembro de 2005.
Célia Maria Ribeiro Coelho — a partir de 1 de Dezembro de 2005.
Ana Margarida Martins Matias — a partir de 1 de Dezembro de

2005.
Vera Lúcia Caetano Santos — a partir de 1 de Dezembro de 2005.
Carlos Miguel Magalhães Vítor — a partir de 1 de Dezembro de

2005.
Liliana Pereira Silva — a partir de 1 de Dezembro de 2005.
Susana Luísa Cipriano Grácio Bexiga Alexandre — a partir de

1 de Dezembro de 2005.

Liliana Teresa Aguieiras Marques — a partir de 1 de Dezembro
de 2005.

Carla Alberta Monteiro Pimentel — a partir de 1 de Dezembro
de 2005.

Susana Gomes Ramos — a partir de 9 de Dezembro de 2005.

TD terapêutica:

Adelaide Albuquerque Cardoso — a partir de 7 de Dezembro de
2005.

Cláudia Andreia Dias Antunes — a partir de 8 de Dezembro de
2005.

Técnica superior:

Paula Cristina Ferreira Borges — a partir de 1 de Dezembro de
2005.

3 de Fevereiro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro. 3000199195

Aviso
Por subdelegação do Secretário de Estado Adjunto do Ministério da

Saúde, o conselho de administração da Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo deliberou, em 1 de Fevereiro, ratificar as
celebrações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, pelo período de três meses, com os elementos a seguir indicados:

Técnicos superiores:

Carla Alexandra Lousada Patrício — a partir de 1 de Dezembro
de 2005.

Paulo Manuel Almeida Viegas Campos Vilhena — a partir de 6 de
Dezembro de 2005.

Maria Manuel Ferreira Nunes Carvalho Botelho Neves — a par-
tir de 1 de Dezembro de 2005.

Auxiliar de acção médica:

Ana Margarida Berto Menezes — a partir de 20 de Dezembro de
2005.

10 de Fevereiro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro. 3000194384

Hospitais da Universidade de Coimbra

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 28 de Outubro de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 13 de Junho de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica profissional de
2.ª classe de secretaria, dos Serviços de Saúde, abaixo indicada:

Sara Margarida Pereira Matos.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197884

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 7 de Outubro de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado do abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 15 de Setembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e o técnico profissional de
2.ª classe de secretaria, dos Serviços de Saúde, abaixo indicado:

Rui Miguel Marques Pedro.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197886
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Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 2 de Novembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica de 2.ª classe de
diagnóstico e terapêutica de fisioterapia, abaixo indicada:

Anabela Mesquita Sá Tenreiro.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197887

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Junho de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 1 de Março de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica profissional de
2.ª classe de secretaria, dos Serviços de Saúde, abaixo indicada:

Ana Catarina Nave Brás.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197889

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Junho de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 4 de Abril de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica profissional de
2.ª classe de secretaria, dos Serviços de Saúde, abaixo indicada:

Dina Maria Duque Ferreira Calhau Franco.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197891

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 23 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 27 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e as médicas assistentes de
neurologia, abaixo indicadas:

Joana Correia Figueiredo Nunes Silva Moniz Nogueira;
Carla Cecília Campos Azevedo Alves Nunes.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197892

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos

termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 1 de Novembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e os operários (AQ) opera-
dor central, abaixo indicados:

António Carnim Santos Neves Jesus.
João Anselmo Ribeiro Faria.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197894

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 11 de Novembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 1 de Outubro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica profissional de
2.ª classe de secretaria, dos Serviços de Saúde, abaixo indicada:

Isabel Maria Francisco Fernandes Santos Graça.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197895

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dado pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 16 de Novembro de 2005, celebrado
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica profissio-
nal de 2.ª classe de secretaria, dos Serviços de Saúde, abaixo indicada:

Sandra Cristina Ramos Ferreira Santos Amado.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197896

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 21 de Novembro de 2005, celebrado
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica profissio-
nal de 2.ª classe de secretaria, dos Serviços de Saúde, abaixo indicada:

Elisabete Maria Simões Veiga Félix.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197898

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 12 de Agosto de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 11 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e o médico assistente de cirur-
gia cardiotoráxica, abaixo indicado:

Sérgio Augusto Veiga Lopes.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197900
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Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 30 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 27 de Agosto de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e a médica assistente de
oftalmologia, abaixo indicada:

Lígia Cristina Veloso Gomes Cardoso.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197901

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 16 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 23 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a médica assistente de medi-
cina física e reabilitação, abaixo indicada:

Carla Alexandra Seixas Gomes.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197902

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 12 de Agosto de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de
três meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e
nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de
18 de Maio de 2002, com efeitos a 23 de Julho de 2005, celebrado
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e o enfermeiro, abaixo
indicado:

Fernando José Almeida Várzeas.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197904

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 30 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 19 de Setembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e o médico assistente de
oftalmologia, abaixo indicado:

José Ricardo Rodrigues Gonçalves Araújo.

14 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197905

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 28 de Outubro de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de

Maio de 2002, com efeitos a 16 de Agosto de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e a assistente administrati-
va, abaixo indicada:

Cristina Maria Fonseca Damasceno Albuquerque Borda d’Água.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197906

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 28 de Outubro de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 16 de Maio de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a assistente administrativa,
abaixo indicada:

Sofia Isabel Seguro Andrade.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197907

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 12 de Agosto de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 3 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a assistente administrativa,
abaixo indicada:

Paula Margarida Travassos Vilão.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197908

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 12 de Agosto de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 11 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a assistente administrativa,
abaixo indicada:

Sandra Isabel Mendes Marques.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197910

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 12 de Agosto de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 18 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a assistente administrativa,
abaixo indicada:

Sara Maria Carvalho Martins Moreira Marques.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197911
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Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 12 de Agosto de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 1 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e o auxiliar de apoio e vigilân-
cia, abaixo indicado:

Jorge Manuel Garrido Rosário Alexandre.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197912

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 28 de Outubro de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 6 de Junho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a enfermeira, abaixo indicada:

Sandra Oliveira Figueiredo.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal,
Maria Helena Silva André Reis Marques. 3000197913

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 23 de Maio de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica de 2.ª classe de diag-
nóstico e terapêutica de cardiopneumologia, abaixo indicada.

Regina Nunes Fonseca.

1 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000198999

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 2 de Novembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e as técnicas de 2.ª classe de
diagnóstico e terapêutica de fisioterapia, abaixo indicadas:

Teresa Margarida Abreu Vale.
Ana Raquel Vicente Carvalho.

1 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199000

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 25 de Maio de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica de 2.ª classe de diag-
nóstico e terapêutica de fisioterapia, abaixo indicada:

Dalila Estrela Valente.

1 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199001

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Setembro de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 7 de Junho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e o técnico de 2.ª classe de
diagnóstico e terapêutica de radioterapia, abaixo indicado.

Carlos Nelson Gonçalves Pinheiro.

1 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199002

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Setembro de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 12 de Abril de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica de 2.ª classe de diag-
nóstico e terapêutica de radiologia, abaixo indicada:

Cristina Gomes Ança Mendes Calão.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199003

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 12 de Agosto de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 18 de Julho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica de 2.ª classe de diag-
nóstico e terapêutica de fisioterapia, abaixo indicada:

Sofia Alexandra Carvalho Santos.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199004

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 16 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 1 de Setembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e o técnico de 2.ª classe de
diagnóstico e terapêutica de cardiopneumologia, abaixo indicado:

Ângelo Filipe Ferreira Casaleiro.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199005
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Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 2 de Novembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e as técnicas de 2.ª classe de
diagnóstico e terapêutica de cardiopneumologia, abaixo indicadas:

Carla Maria Nunes Lopes.
Sílvia Rodrigues Santos.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199006

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 16 de Novembro de 2005, celebrado
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e os auxiliares da ac-
ção médica, abaixo indicados:

Filomena Maria Soares Galvão Salgueiro Mourinho.
Carlos Manuel Oliveira Alves.
Cláudia Margarida Batista Morais.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199008

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 16 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 2 de Maio de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e as auxiliares da acção médi-
ca, abaixo indicadas:

Manuela Carmo Ribeiro Dinis.
Clarisse Almeida Dinis Carvalho.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199009

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 11 de Novembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 4 de Outubro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e o auxiliar da acção médi-
ca, abaixo indicado:

Alfredo Luís Pereira Antunes.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199011

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 16 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três

meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 1 de Agosto de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e a auxiliar da acção médi-
ca, abaixo indicada:

Adelaide Maria Cardoso Costa Pinto.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199012

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 3 de Novembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 3 de Outubro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e o auxiliar da acção médi-
ca, abaixo indicado:

Luís Miguel Simões Filipe.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199013

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 2 de Novembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e as técnicas superiores de
saúde de farmácia, abaixo indicadas:

Catarina Maria Vicente Oliveira Coelho.
Rita Carolina Neves Dias Duarte Santos.
Rita João Taborda Ramos Torres Lopes.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199014

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Junho de 2005, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 4 de Abril de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e as técnicas superiores de saú-
de de farmácia, abaixo indicadas:

Margarida Sá Marques Miranda.
Alexandra Pais Santos Figueira.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199015

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 4 de Novembro de 2005, celebrado entre
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os Hospitais da Universidade de Coimbra e a técnica superior de saúde
de farmácia, abaixo indicada:

Paula Maria Nunes Alves Castanheira Costa.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199016

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 9 de Dezembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 2 de Novembro de 2005, celebrado entre
os Hospitais da Universidade de Coimbra e o técnico superior de saú-
de de física hospitalar, abaixo indicado:

Paulo César Portas Salgado Simões.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199017

Contratos
Por despacho do conselho de administração da Administração Re-

gional de Saúde do Centro de 16 de Setembro de 2005, foi ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo período de três
meses, renovável por igual período, celebrado ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio de 2002, com efeitos a 1 de Junho de 2005, celebrado entre os
Hospitais da Universidade de Coimbra e as técnicas superiores de saú-
de de laboratório, abaixo indicadas:

Gisela Alves Bento.
Alexandra Cristina Barranha Rego Canha Costa Rodrigues.

31 de Janeiro de 2006. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Silva André Reis Marques. 3000199018

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ABRANTES

Anúncio
Processo n.º 1312/05.2TBABT.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Seb Portugal — Electrodomésticos, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Casa das Beiras, número de identificação fiscal 503108243, com

endereço em Casal do Valongo, A dos Cunhados, 2560-000 Torres
Vedras.

António J. Cardoso Simões, com endereço na Rua de Carlos Seixas,
9, rés-do-chão, sala 7, Coimbra, 3030-177 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 22 de Junho de 2006, pelas 14 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

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).

Ficam advertidos os titulares de créditos, que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-
pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

21 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, Luís Roque. — O Ofi-
cial de Justiça, Luís António Grácio. 3000202934

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio
Processo n.º 535/05.9TBACB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Efectivo com. credores — Instituto da Segurança Social, I. P., e

outro(s).
Insolvente — Faral — Faianças da Raposeira, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Alcobaça, 2.º Juízo de Alcobaça, no
dia 24 de Abril de 2006, pelas 15 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora Faral — Faianças da Raposeira,
L.da, número de identificação fiscal 501474102, com endereço na Ra-
poseira, Vimeiro, 2460-774 Vimeiro, Alcobaça, com sede na morada
indicada.

São administradores da devedora: Joaquim do Rosário Fernandes e
Maria Emília Ferreira Marques, com endereço na Rua da Raposeira,
23, Raposeira, 2460-000 Vimeiro, 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. Vítor Manuel Ra-
mos, com endereço na Urbanização Valverde, lote 41, loja A, Covi-
nhas, 2400-000 Leiria.

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 20 de Junho de 2006, pelas 15 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 (no 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.
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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).

27 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Sónia Gonçalves Cos-
ta. — O Oficial de Justiça, Hamilton Pereira. 3000202260

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 2517/06.4TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Teresa Fernanda Silva Martins.
Devedor — Bragavest — Comércio de Vestuário Unipessoal, L.da, e

outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Braga, 3.º Juízo Cível de Braga, no dia
21 de Abril de 2006, pelas 15 horas e 30 minutos, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora Bragavest — Comér-
cio de Vestuário Unipessoal, L.da, com endereço na Rua da Quinta da
Armada, 44, São Vítor, 4700-000 Braga, com sede na morada indi-
cada.

Aos administradores do devedor é fixado domicílio na morada in-
dicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Maria Clarisse Barros,
com endereço na Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 60, 4715-
-288 Braga.

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 12 de Junho de 2006, pelas 10 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 ião subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

24 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Álvares de Car-
valho. — A Oficial de Justiça, Ana Maria Braga. 1000300938

TRIBUNAL DA COMARCA DE CANTANHEDE

Anúncio
Processo n.º 444/06.4TBCNT.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Ferraz Pinto — Indústrias Têxteis, S. A.
Credores — Banco Espírito Santo, S. A., e outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Cantanhede, 1.º Juízo de Cantanhede,
no dia 30 de Março de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora Ferraz Pinto — Indústrias
Têxteis, S. A., número de identificação fiscal 500802564, com ende-
reço no Núcleo Industrial de Murtede, lotes 13 a 15, Murtede, 3060-
-372 Murtede, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Eduardo António Melo Fer-
raz, António Augusto Melo Ferraz, José António Camacho Al-
meida, José Augusto Melo Ferraz e Manuel Joaquim Pinto de Oli-
veira, com endereço na Estrada Nacional n.º 1, Edifício Ferraz
Pinto, 3050-000 Mealhada, 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 Dias Sea-
bra, com endereço na Avenida da República, 2208, 8.º, direito frente,
Vila Nova de Gaia, 4430-196 Vila Nova de Gaia.

Fica determinado que a administração da massa insolvente será
assegurada pela devedora, nos precisos termos e com as limitações
impostas na sentença.

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

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.
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O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante da sentença (n.º 2 do artigo 128.º
do CIRE), acompanhado de todos os 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 7 de Junho de 2006, pelas 14 horas e 30 minu-
tos, para a realização da reunião de assembleia de credores de aprecia-
ção do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

A requerente deverá apresentar, no prazo de 30 dias após a deci-
são, um plano de insolvência que preveja e discrimine o exacto modus
operandi da exploração da empresa pelos seus próprios gestores.

31 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, António Miguel Cor-
deiro da Veiga. — A Oficial de Justiça, Maria Delfina Marques.

1000300909

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio
Processo n.º 2531/05.7TBCVL.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Insolvente — Armando Lanzinha Neves e outro(s).
Fiduciário — António Ramos Correia.

Despacho inicial incidente de exoneração passivo restante
e nomeação de fiduciário

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Armando Lanzinha Neves, número de identificação fiscal

159643619, bilhete de identidade n.º 1448939, com endereço na Rua
de Celestino David, 51, 1.º, direito, Penedos Altos, 6200-072 Covilhã.

Maria Natércia Correia de Matos Pombo Neves, número de iden-
tificação fiscal 159643627, bilhete de identidade n.º 2518652, com
endereço na Rua de Celestino David, 51, 1.º, direito, Penedos Altos,
6200-072 Covilhã.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi proferido despacho inicial no incidente de exonera-
ção do passivo restante.

Para exercer as funções de fiduciário foi nomeado António Ramos
Correia, com endereço na Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B,
apartado 521, 6201-907 Covilhã.

Durante o período de cessão (cinco anos subsequentes ao encerra-
mento do processo de insolvência), o devedor fica obrigado a:

Não ocultar ou dissimular quaisquer rendimentos que aufira, por
qualquer título, e a informar o tribunal e o fiduciário sobre os
seus rendimentos e património na forma e no prazo em que
isso lhe seja requisitado;

Exercer uma profissão remunerada, não a abandonando sem
motivo legítimo, e a procurar diligentemente tal profissão,
quando desempregado, não recusando desrazoavelmente algum
emprego para que seja apto;

Entregar imediatamente ao fiduciário, quando por si recebida, a
parte dos seus rendimentos objecto de cessão;

Informar o tribunal e o fiduciário de qualquer mudança de domi-
cílio ou de condições de emprego, no prazo de 10 dias após a
respectiva ocorrência, bem como, quando solicitado e dentro
de igual prazo, sobre as diligências realizadas para a obtenção
de emprego;

Não fazer quaisquer pagamentos aos credores da insolvência a
não ser através do fiduciário e a não criar qualquer vantagem
especial para algum desses credores.

2 de Maio de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Filipe Gama da
Silva. — A Oficial de Justiça, Cecília Carvalho. 3000203159

Anúncio
Processo n.º 2531/05.7TBCVL.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Insolvente — Armando Lanzinha Neves e outro(s).

Armando Lanzinha Neves, número de identificação fiscal
159643619, bilhete de identidade n.º 1448939, com endereço na Rua
de Celestino David, 51, 1.º, direito, Penedos Altos, 6200-072 Covilhã.

Maria Natércia Correia de Matos Pombo Neves, número de iden-
tificação fiscal 159643627, bilhete de identidade n.º 2518652, com
endereço na Rua de Celestino David, 51, 1.º, direito, Penedos Altos,
6200-072 Covilhã.

António Ramos Correia, com endereço na Rua de Mateus Fernan-
des, 135, 1.º, B, ap. 521, Covilhã, 6201-907 Covilhã.

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

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insu-
ficiência da massa insolvente [artigo 230.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2 do
artigo 232.º do CIRE].

Efeitos do encerramento: artigo 233.º do CIRE.

2 de Maio de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Filipe Gama da
Silva. — A Oficial de Justiça, Cecília Carvalho. 3000203161

Anúncio
Processo n.º 326/06.07BCVL.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — João Fonseca Mimoso, Herdeiros, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Sociedade João da Fonseca Mimoso, Herdeiros, L.da,

pessoa colectiva n.º 501929207, sociedade por quotas, com sede na
Rua da Indústria, sem número, Covilhã;

Administradora da insolvência: Vanda Cristina Mendonça Fonseca,
com endereço na Rua de Celestino David, lote 14, 2.º, esquerdo, Pe-
nedos Altos, 6200-000 Covilhã.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 23 de Maio de 2006, pelas 14 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

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).

Ficam advertidos os titulares de créditos, que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-
pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

21 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, Jorge Ferreira da Cos-
ta. — O Oficial de Justiça, Nelson Marques Vieira Rosa Barroqueiro.

1000300910
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1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio
Processo n.º 7609/05.4TBLRA.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Paulo Alexandre Nunes Madeira.
Devedor — Francisco António Júnior & Filhos, L.da

Publicidade da sentença de indeferimento do pedido
de declaração de insolvência

Neste Tribunal e processo em que são:
Francisco António Júnior & Filhos, L.da, número de identificação

fiscal 500119171, com endereço na Rua da Fonte Cova, 33, Monte
Redondo, 2425-000 Monte Redondo;

E em que foi nomeado, provisoriamente, Carlos Henrique Martins
Maia Pinto, com endereço na Avenida de D. João III, Edifício 2000,
entrada A, 3.º, esquerdo, 2400-163 Leiria.

Por sentença proferida em 18 de Abril de 2006, foi julgada acção
improcedente por não provada, absolvendo, consequentemente, a
requerida do pedido.

19 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Anabela Dias da Sil-
va. — A Oficial de Justiça, Carla Azevedo. 1000300924

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENELA

Anúncio
Processo n.º 14/06.7TBPNL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Largopesca — Pesca e Comercialização, S. A.
Insolvente — Brasigel — Comércio a Retalho e por Grosso de Prod.

Alimentares Congelados, L.da

Convocatória de assembleia de credores

Insolvente: Brasigel — Comércio a Retalho e por Grosso de Prod.
Alimentares Congelados, L.da, número de identificação fiscal
504973479, com sede na Rua de Coimbra, 8, Santa Eufémia, 3230-
-000 Penela.

Administrador de insolvência: Dr. António J. Cardoso Simões, com
endereço na Rua de Carlos Seixas, 9, rés-do-chão, sala 7, 3030-
-177 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 30 de Maio de 2006, pelas 14 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores, no edifí-
cio deste Tribunal.

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).

Ficam advertidos os titulares de créditos, que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-
pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

27 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.) —
O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 3000202936

TRIBUNAL DA COMARCA DE POMBAL

Anúncio
Processo n.º 3219/05.4TBPBL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Benjamim Manuel Filipe de Sousa e outro(s).
Insolvente — Mourimate Construções, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Mourimate Construções, L.da, número de identificação fiscal

504229460, com endereço na Rua da Igreja, 14, Mata Mourisca, 3100-
-271 Pombal.

António J. Cardoso Simões, com endereço na Rua de Carlos Seixas,
9, rés-do-chão, sala 7, 3030-177 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados de que a assembleia de cre-
dores, datada para o dia 17 de Abril de 2006, ficou sem efeito, tendo
sido designado o dia 26 de Junho de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores.

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).

Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

28 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Fátima Vascon-
celos. — A Oficial de Justiça, Rosa Maria M. P. Gameiro.

3000202933

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio
Processo n.º 564/06.5TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — BANIF — Banco Internacional do Funchal, S. A.
Insolvente — Corticeira Anisocork Unipessoal, 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 Cível
de Santa Maria da Feira, no dia 2 de Maio de 2006, pelas 16 horas,
foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora
Corticeira Anisocork Unipessoal, L.da, número de identificação fiscal
504937901, com endereço na Travessa da Ribeira, 107, 4535-
-000 Lourosa, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Armando Rocha Gon-
çalves, com endereço na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
386, 4200-186 Porto.

É administrador da devedora Aníbal Marques Soares, número de
identificação fiscal 138864691, bilhete de identidade n.º 4943402, com
endereço na Travessa da Ribeira, 107, 4535-000 Lourosa, a quem é
fixado 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.

3 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Raquel de Lurdes Asseiro
Teiga. — A Oficial de Justiça, Gracia Marques. 3000202931

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES VEDRAS

Anúncio
Processo n.º 4309/05.9TBTVD-C.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Viriato Pedrosa Ribeiro.
Insolvente — Construção Ventosa — Const. Civis e Obras Públicas —

Unip., L.da
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A Dr.ª Sara Ferreira Maia, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a insolvente Construção Vento-
sa — Const. Civis e Obras Públicas — Unip., L.da, número de identi-
ficação fiscal 502721987, com endereço na Rua dos Moinhos, 9, Casal
Moinho do Frade-Bordinheira, 0000-000 São Made da Ventosa, Tor-
res Vedras, notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio, 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 Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Sara Ferreira Maia. —
A Oficial de Justiça, Ana Ramos. 3000203080

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

Anúncio
Processo n.º 385/06.5TBVIS.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Santander Totta, S. A.
Devedor — Celso da Silva Ferreira e mulher, Fernanda Manuela Pe-

reira Saraiva Lourenço Ferreira.

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Viseu, 3.º Juízo Cível, no dia 7 de Abril
de 2006, às 9 horas e 30 minutos, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência dos devedores: Celso da Silva Ferreira, número de
identificação fiscal 194754588, e mulher, Fernanda Manuela Pereira
Saraiva Lourenço Ferreira, número de identificação fiscal 205187072,
residentes na Rua do Coração de Jesus, lote 3, 5.º, esquerdo,
Marzovelos, 3510-005 Viseu.

Para administrador da insolvência é nomeado Alfredo do Carmo
Gomes, com endereço na Rua de 21 de Agosto, 156, 3510-119 Viseu.

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 [artigo 36.º, alínea m), do CIRE].

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 [artigo 36.º, alínea l), do CIRE].

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:

De que 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, cone identificação
dos garantes:

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 1 de Junho de 2006, pelas 9 horas e 30 minutos,
para a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação
do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com po-
deres 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 cerra-
dos, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

7 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima Mar-
ques Silva. — A Oficial de Justiça, Alice Cardoso. 3000201155

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 360/04.4TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Rvb Trading Bv.

António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 26 de Abril de 2006, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de falido: Concord Anstalt,
pessoa colectiva n.º 980027837, com domicílio no Largo do Barão
de Quintela, 11, 2.º, 1249-047 Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

2 de Maio de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000203074

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Administração

Despacho
Por despacho do conselho administrativo da Universidade dos

Açores de 5 de Abril de 2006:

Autorizada a renovação do contrato de Bolsa de Investigação de João
Fernando Drumonde Neves, com o montante mensal de 980 eu-
ros, pelo período de um ano, com efeitos desde 1 de Março de 2006,
pelo projecto «Proid 012».

11 de Abril de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia. 3000200379

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA

Aviso
Torna-se público que o conselho directivo da AMDE, usando da

competência prevista no artigo 26.º da Lei n.º 11/2003, de 13 de
Maio, e de acordo com o artigo 19.º dos estatutos da AMDE, deli-
berou nomear o arquitecto paisagista Manuel André Piteira Espenica,
como secretário-geral, em comissão de serviço por um ano, auto-
maticamente prorrogável por iguais períodos, se a Assembleia
Intermunicipal não deliberar, nos termos do n.º 4 do artigo 25.º da
Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, proceder a nova eleição do conse-
lho directivo.

28 de Abril de 2006. — O Presidente, Jerónimo Loios.
1000300907
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso n.º 33/2006
1 — Torna-se público que, por despachos da presidente desta Câ-

mara Municipal, de 29 de Março e 20 de Abril de 2006, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste
aviso, concurso externo de admissão a estágio para ingresso na car-
reira/categoria de técnico superior de 2.ª classe (licenciaturas em Ges-
tão, Gestão de Empresas e Contabilidade) (grupo de pessoal técnico
superior) para o provimento de dois lugares no Departamento de
Administração e Finanças, caducando o concurso com o seu preen-
chimento.

2 — Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho; 265/88, de 28 de Julho;
427/89, de 7 de Dezembro; 204/98, de 11 de Julho; 404-A/98, de 18 de
Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro; 238/99, de 25 de Junho;
29/2001, de 3 de Fevereiro, e na Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 — O provimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe será
precedido de estágio, com carácter probatório, com a duração de um
ano. A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valores e
resultará da avaliação do relatório de estágio a apresentar por cada
estagiário e da classificação de serviço obtida durante aquele período
e, sempre que possível, dos resultados da formação profissional.

3.1 — O júri do estágio terá a composição do júri do concurso,
sendo orientador do estágio o 1.º vogal suplente.

3.2 — A avaliação e classificação final dos estagiários será feita
por aplicação da seguinte fórmula:

CF = (CRE + CS)/2
em que:

CF = classificação final;
CRE = classificação do relatório de estágio; e
CS = classificação de serviço, relativa ao período de estágio.

4 — A remuneração será a correspondente ao escalão 1, índice 321,
da respectiva categoria, no montante de 1033,36 euros.

5 — O local de trabalho é na área do concelho de Almada. A
modalidade do horário de trabalho será definida em função da nature-
za das actividades a desenvolver.

6 — O conteúdo funcional é o constante no mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 — Os métodos de selecção são: prova de conhecimentos especí-
ficos de natureza teórica (PCET), eliminatória, prova de conhecimen-
tos gerais de natureza teórica (PCGT), avaliação curricular (AC) e
entrevista profissional de selecção (EPS). A classificação final (CF)
resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = 0,25 PCET + 0,25 PCGT + 0,25 AC + 0,25 EPS

7.1 — A prova de conhecimentos específicos de natureza teórica,
eliminatória, escrita, com consulta e a duração de noventa minutos,
sendo a classificação expressa de 0 a 20 valores, consistirá em res-
ponder a um questionário no âmbito do seguinte programa: Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais) com as novas redacções
conferidas 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, 20 de Agosto, e pela
Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de Agosto; Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro; Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), com
as novas redacções 2 de Dezembro e 84-A/2002, de 5 de Abril; De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

7.2 — A prova de conhecimentos gerais de natureza teórica —
escrita, com consulta e a duração de noventa minutos, sendo a clas-
sificação expressa de 0 a 20 valores, consistirá em responder a um
questionário no âmbito do seguinte programa: Estatuto Disciplinar
(Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro); Férias, Faltas e Licenças
(Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de
Novembro, 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio);
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro).

7.3 — A avaliação curricular será realizada, de acordo com os fac-
tores de avaliação inframencionados, sendo a sua classificação expressa
até 20 valores, segundo a aplicação da fórmula:

AC = (3 EP + 2 FP + 1 H)/6

em que:

EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
H = habilitação académica de base.

7.4 — A entrevista profissional de selecção (EPS) será pública,
sendo a classificação expressa de 0 a 20 valores e resultará da aplica-
ção da expressão EPS = A + B + C + D, decorrente da avaliação dos
seguintes factores, cada um valorado de 0 até 5 valores, em que 0 =
Muito insatisfatório; 1 = Insatisfatório; 2 = Pouco satisfatório; 3 =
Satisfatório; 4 = Bom, e 5 = Muito Bom:

A = enquadramento e desenvolvimento funcional;
B = recursos intelectuais;
C = dinamismo e motivação;
D = relacionamento interpessoal.

8 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada
aos candidatos, sempre que solicitada.

9 — O júri do concurso tem a seguinte composição, sendo o 1.º
vogal efectivo substituto do presidente, nas suas ausências e impedi-
mentos:

Presidente — Dr. Carlos Manuel Coelho Revés, vereador dos
Serviços Municipais de Recursos Humanos, Organização, In-
formática, Actividades Económicas e Serviços Urbanos.

1.º vogal efectivo — Dr. Pedro Luís Filipe, director municipal
de Administração Geral.

2.º vogal efectivo — Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, di-
rectora do Departamento de Recursos Humanos.

1.º vogal suplente — Dr. João José Cavalheiro Soares, chefe da
Divisão de Aprovisionamento.

2.º vogal suplente — Dr.ª Teresa Isabel Gomes Fernandes de
Almeida, chefe da Divisão de Pessoal.

10 — Poderão candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do
prazo fixado para a apresentação de candidaturas, reúnam os requisi-
tos gerais e específicos de admissão, nos termos do disposto no ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
respectivamente.

10.1 — Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais, legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

10.2 — Exceptuando o requisito definido na alínea c) do ponto
anterior, é dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos daqueles, desde que, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do diploma
referido, se declare no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontrem, relativamente a cada um. A
falta desta declaração determina a exclusão do concurso, nos termos
do n.º 7 do mesmo artigo.

10.3 — Requisitos específicos — posse de curso superior com grau
equivalente a licenciatura em Gestão, em Gestão de Empresas ou em
Contabilidade.

11 — Quota de emprego — nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência tem preferência, em igualdade de classificação, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar, no re-
querimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos dos artigos 6.º
e 7.º do diploma supramencionado.

12 — As candidaturas deverão ser dirigidas à presidente da Câma-
ra Municipal de Almada, formalizadas mediante requerimento
modelo-tipo, disponível no serviço de atendimento ao público do
Departamento de Recursos Humanos, sito na Praça do Professor Egas
Moniz, 38-E, na Cova da Piedade, 2800-063 Almada, sendo o mes-
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mo facultado a todos os interessados. Nos requerimentos de admis-
são a concurso devem ser especificadas quaisquer circunstâncias que
os candidatos considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais
só serão tidas em consideração, pelo júri, se devidamente compro-
vadas.

13 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado,
do qual devem constar, designadamente, as habilitações lite-
rárias, a experiência profissional detida com menção dos
respectivos períodos de duração, a formação profissional que
possui, indicando as acções de formação finalizadas, as enti-
dades promotoras e respectiva duração, e juntando cópias
dos respectivos certificados, sob pena de a mesma não ser
considerada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado (frente e ver-
so);

c) Fotocópia do certificado de habilitações, com discriminação
da nota final.

14 — As falsas declarações serão punidas, nos termos da lei. As
candidaturas, que não obedeçam aos requisitos expressos no presente
aviso, serão excluídas.

15 — As listas de candidatos e de classificação final serão afixadas
no Departamento de Recursos Humanos e, se o número de candidatos
for superior a 100, divulgadas na 3.ª série do Diário da República.
Os candidatos admitidos serão notificados da data, hora e local de
realização dos métodos de selecção, nos termos da legislação em vi-
gor.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

26 de Abril de 2006. — O Vereador dos Serviços Municipais de Re-
cursos Humanos, Organização, Informática, Actividades Económicas e
Serviços Urbanos, Carlos Manuel Coelho Revés. 3000202957

Aviso n.º 34/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que a presidente da Câ-

mara autorizou, em 20 de Abril de 2006, a nomeação provisória de
Pedro Miguel Rito de Faria, na carreira/categoria de desenhador/téc-
nico profissional de 2.ª classe, na sequência de concurso externo para
ingresso nessa carreira, cuja lista de classificação final foi afixada em
11 de Abril de 2006. O processo, que não carece de fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, produzirá efeitos legais no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso.

27 de Abril de 2006. — O Vereador dos Serviços Municipais de Re-
cursos Humanos, Organização, Informática, Actividades Económicas e
Serviços Urbanos, Carlos Manuel Coelho Revés. 3000202958

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso DAF
Contrato de trabalho a termo certo

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, com as alterações posteriores do Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, torna-se público que esta Câmara Municipal cele-
brou com Leonel dos Santos Cordeiro contrato de trabalho a termo
certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria de pintor,
válido pelo prazo de seis meses, podendo ser renovado, nos termos
da lei, para o exercício das funções correspondentes às da categoria
mencionada, com início em 1 de Março de 2006, a remunerar pelo
valor de 457,12 euros, acrescido dos subsídios de férias e Natal e do
subsídio de refeição.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, segundo o disposto no ar-
tigo 3.º da Lei n.º 13/96, de 20 de Abril.)

31 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000203177

Aviso

Despacho de nomeação

António José Martins de Sousa Lucas, presidente da Câmara Munici-
pal:

Faz público que, por despacho do presidente da Câmara, de 10 de
Abril de 2006, e na sequência do concurso interno de acesso limita-
do para um lugar de operário qualificado — electricista principal,
aberto por seu despacho datado de 28 de Setembro de 2005, afixado
nos serviços, foi nomeado na respectiva categoria José Caetano Fer-
nandes.

11 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000203182

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso

Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 6/98, rectifi-
cado pelo alvará de loteamento n.º 1/99, sito em Vale
de Álvaro, Loteamento das Comunidades — em Bra-
gança.

Para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com a deliberação tomada em R. C. de 24 de Abril de 2006,
decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias úteis,
contados a partir da data da sua publicação, durante o qual poderão os
interessados apresentar quaisquer reclamações, sugestões ou informa-
ções, sobre quaisquer questões, que possam ser consideradas no pedido
de alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 6/98, rectificado pelo
alvará de loteamento n.º 1/99, sito na cidade de Bragança, na zona de
Vale de Álvaro, respeitante à especificação dezoito ponto dezoito,
do referido alvará, especificamente para o lote 7, de modo a que passe
a constar a possibilidade do terraço ser visitável, para construção de
um volume para instalação de um espaço técnico, de apoio à instala-
ção de um sistema de aproveitamento de energia solar para aqueci-
mento de águas.

Do ponto de vista estético e verificando a altura do edifício, pa-
rece-nos que a instalação dos painéis solares não perturba a estética
da construção, pelo que não nos parece haver inconveniente na pre-
tensão.

Manter-se-ão as restantes especificações do alvará de loteamento
inicial. Durante o período de discussão pública, o processo estará dis-
ponível, para consulta, na Divisão de Urbanismo, das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento, apresentados por particulares, de-
verão ser entregues no N. A. A. da Divisão de Urbanismo.

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 1000300927

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

Aviso

Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico superior de arquitectura de 1.ª classe

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
10 de Abril de 2006, nomeei a única candidata classificada no con-
curso referido em epígrafe:

Cátia Sofia Lóios Susano.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo máximo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

11 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens. 1000300930
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Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico superior de organização e gestão de 1.ª classe

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
10 de Abril de 2006, nomeei o único candidato classificado no con-
curso referido em epígrafe:

David Matias Murta.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo máximo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

11 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens. 1000300931

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico superior de serviço social de 1.ª classe

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
10 de Abril de 2006, nomeei a única candidata classificada no con-
curso referido em epígrafe:

Nélia de Jesus Caldeira Viegas Matias.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo máximo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

11 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens. 1000300932

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Licença de operação de loteamento

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Torno público que, nos termos e para os efeitos dos artigos 22.º e
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, do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o período de discussão
pública, relativa ao pedido de proposta de alteração da licença de
operação de loteamento, a que se refere o alvará de loteamento n.º 2/
1999, emitido em 14 de Abril de 1999 e registado em 30 de Abril de
1999, em nome de António Louro Bento & Filhos, L.da, com sede na
Quinta do Pinheiro/Guarda, contribuinte n.º 500862443, para o pré-
dio sito na Quinta do Pinheiro, freguesia de São Vicente, Guarda,
descrito na Conservatória do Registo Predial da Guarda, sob o n.º 2652/
19990707, omisso na matriz, terá o seu início no 8.º dia a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, e a duração de
15 dias.

Mais se torna público que a referida alteração foi requerida por
Domingos Manuel Gonçalves Malhadas, contribuinte n.º 202678903,
residente na Rua da Corredoura, 80, 1.º, frente, Guarda, e consta do
seguinte:

Lote n.º 37 (destinado à construção de uma moradia unifamiliar
com cave mais dois pisos) — efectuar uma alteração às espe-
cificações do referido lote, alteração esta que consiste no au-
mento em 98 m2, da área de construção em cave (inicialmen-
te destinada a estacionamento), prevista para o referido lote,
de 120 m2 para 218 m2. O acréscimo da área de construção
vai destinar-se a espaço para arrumos e à instalação de equi-
pamentos técnicos para a moradia (casa das máquinas — cal-
deira de aquecimento central).

A referida proposta de alteração da licença de operação de lotea-
mento encontra-se disponível, para consulta, nos dias úteis, das 9 às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas, na Secção de Obras Par-
ticulares da Câmara Municipal da Guarda, sita na Praça do Município,

Guarda, acompanhada da informação técnica, elaborada pelo Depar-
tamento de Planeamento e Urbanismo.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição à alteração da licença de operação de loteamento,
por parte dos interessados, deverão ser formuladas, por escrito, diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal da Guarda, dentro do prazo
de discussão pública.

11 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos
Dias Valente. 1000300902

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 48/2006-DRH
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

24 de Fevereiro de 2006, foi declarado nulo o meu anterior despacho
de 26 de Julho de 2005, pelo qual nomeei, para efeitos de reclassifi-
cação profissional para a carreira de assistente administrativo na ca-
tegoria de especialista, Maria Madalena Rosa Cruz Silveirinha, pelo
que a referida funcionária manter-se-á ao serviço desta Câmara Mu-
nicipal de Leiria, na categoria de técnico profissional, ao abrigo da
requisição que teve início em 1 de Junho de 2003 e que foi prorroga-
da até 31 de Maio de 2006.

20 de Abril de 2006. — A Presidente da Câmara, Isabel Damasce-
no Campos. 1000300923

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso
Nomeações

Por despacho de 4 de Abril de 2006 do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

Hugo Manuel Gonçalves Guerreiro da Palma, Luísa Margarida Leal
Torres Branco, Maria Isabel Amaral Fernandes de Sequeira Teles,
Maria de Fátima da Silva Leitão, Maria João Figueiredo de Jesus,
Patrícia Ribeiro de Brito Valle, Paula Margarida Forte Costa Brazão
de La Grange Melícias, Rita de Mendonça Espinheira Gomes Ra-
mos Pereira e Sandra Maria Senra Pinto, arquitectos paisagistas de
2.ª classe — nomeados, precedendo concurso, arquitectos paisagis-
tas de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de
pessoal deste município.

9 de Maio de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000203053

Aviso
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo

Por despacho de 19 de Abril de 2006 do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

Ricardo Manuel Antunes Mendes — celebrado contrato de trabalho a
termo resolutivo certo, ao abrigo da Lei n.º 23/2004, de 22 de Ju-
nho, para exercício de funções equiparadas às de topógrafo.

9 de Maio de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000203054

Aviso
Nomeação

Por despacho de 30 de Março de 2006 do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

Maria do Rosário Costa Regala de Melo, técnica de secretariado in-
ternacional de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico — nomeada,
precedendo concurso, técnica de secretariado internacional de
1.ª classe, do grupo de pessoal técnico, do quadro de pessoal deste
município.

9 de Maio de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000203056
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Aviso
Rescisão de contrato de trabalho

a termo resolutivo certo

Por despacho de 6 de Abril de 2006 do director municipal de re-
cursos humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006, Boletim
Municipal n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006), foi deferida a rescisão
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, do motorista de
ligeiros, Sérgio Pedro Baptista Antunes, a partir de 21 de Fevereiro
de 2006.

9 de Maio de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000203057

Aviso
Nomeação

Por despacho de 19 de Abril de 2006 do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

Francisco José de Jesus Oliveira Raposo, Gentil Raposo Rocha, José
Carlos Antunes Casimiro, José Paulo de Barros Serra e Maria He-
lena Ribeiro Pereira, técnicos profissionais especialistas (sanitári-
os), do grupo de pessoal técnico-profissional — nomeados, prece-
dendo concurso, técnicos profissionais especialistas principais
(sanitários), do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de
pessoal deste município.

9 de Maio de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000203059

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Aviso n.º 12/2006
Licenciamento de operação de loteamento

(emparcelamento urbano)

Discussão pública

Dr. Fernando dos Santos Carvalho, presidente da Câmara Municipal
da Lousã:

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2002, de 4 de Junho, se encontra aberto um período de
discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a aprova-
ção de uma operação de loteamento (emparcelamento urbano), sito
na Avenida do Dr. José Cardoso, freguesia e concelho da Lousã, em
que é requerente a firma Construções Bandeira, L.da

O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, na
Secção de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos da Câmara
Municipal da Lousã, sita na Rua do Dr. João Santos, 3200-935 Lousã,
e as sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser apresenta-
das, por escrito, através de requerimento dirigido ao presidente da
Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor e en-
tregue pessoalmente ou remetido através do correio, ao serviço aci-
ma indicado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros, que
irão ser afixados nos lugares de estilo.

20 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho. 1000300905

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), 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, torna-se públi-
co que, por meu despacho de 27 de Abril de 2006, foi autorizada a
transferência de Licínio José Ribeiro de Sousa, assistente administra-
tivo principal do quadro de pessoal da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Universidade Nova de Lisboa) para o quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

2 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000300928

Aviso
Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Janeiro de 2006, foram renovadas as comissões de serviço, por
mais três anos, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, dos
seguintes dirigentes:

Olga Maria Ramos Marques, chefe da Divisão de Planeamento
Urbanístico.

Helena Maria Pimentel Figueiredo Fonseca Lopes Dias, directo-
ra do Departamento do Ambiente e da Qualidade de Vida.

Augusto Carlos Mamede Ramos Monteiro, director do Departa-
mento da Trânsito e de Transportes.

Francisco Manuel Correia de Lemos, director do Departamento
do Desenvolvimento Social, com efeitos a partir do dia 18 de
Março de 2006.

Domingos da Silva Martins Cruz, director do Departamento de
Obras Municipais, com efeitos a partir do dia 20 de Março de
2006.

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000300934

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso
Renovação de contrato de trabalho

a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por meu despacho datado de 27 de Abril de
2006, foi renovado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, o contrato a termo resolutivo certo, por mais
um ano, para continuar a exercer as mesmas funções, a partir de
17 de Maio de 2006, com Maria de Fátima Sampaio — auxiliar ad-
ministrativo.

28 de Abril de 2006. — A Presidente da Câmara, Isaura Leonor
M. F. Silva Pedro. 3000202950

Aviso
Renovação de contrato de trabalho

a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por meu despacho datado de 27 de Abril de 2006,
foi renovado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, o contrato a termo resolutivo certo, por mais um
ano, para continuar a exercer as mesmas funções, a partir de 3 de
Maio de 2006, com Manuel Marques Moreira — cabouqueiro.

28 de Abril de 2006. — A Presidente da Câmara, Isaura Leonor
M. F. Silva Pedro. 3000202953

Aviso
Renovação de contrato de trabalho

a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por meu despacho datado de 27 de Abril de 2006,
foi renovado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, o contrato a termo resolutivo certo, por mais um
ano, para continuar a exercer as mesmas funções, a partir de 3 de
Maio de 2006, com António Loureiro Lopes — cabouqueiro.

28 de Abril de 2006. — A Presidente da Câmara, Isaura Leonor
M. F. Silva Pedro. 3000202955
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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 72
Discussão pública de loteamento

António Manuel Camilo Coelho, presidente da Câmara Municipal do
concelho de Odemira:

Torna público, em cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro,
conjugado com o n.º 1 artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, o seguinte:

Em execução do despacho proferido em 19 de Abril de 2006,
encontra-se aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, contados a par-
tir do 8.º dia após a publicação no Diário da República, o pe-
ríodo de discussão pública referente à alteração ao alvará de
licenciamento de loteamento de um terreno sito em Cerca do
Barreiro, Vila Nova de Milfontes, da freguesia de Vila Nova
de Milfontes, concelho de Odemira, respeitante ao lote n.º 16,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5246, da fregue-
sia de Vila Nova de Milfontes, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Odemira sob o n.º 00121/270885, com a
área de 294,7 m2, propriedade de Augusto Domingos Palhinhas.

O referido processo de loteamento encontra-se patente ao público
na Secção Técnica-Administrativa da Divisão de Planeamento e Ges-
tão Urbanística, da Câmara Municipal de Odemira, Praça da Repú-
blica, 7630 em Odemira, de segunda-feira a sexta-feira das 9 horas às
15 horas e 30 minutos.

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observa-
ções, sugestões ou pedidos de esclarecimento, mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Odemira, expondo,
fundamentadamente, as suas razões de defesa contra as providências
que prejudiquem os seus interesses legítimos, em particular o de pro-
priedade.

Não serão consideradas as reclamações, observações, sugestões ou
pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo acima estabe-
lecido.

Para constar e devidos efeitos se publicou este e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

21 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho. 1000300925

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 21 de Março de 2006 e no
uso da competência que me foi delegada pelo despacho n.º 26/PRES/
2005, de 24 de Outubro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria de assistente administrativo principal da carreira de
assistente administrativo do grupo de pessoal administrativo, do qua-
dro de pessoal desta Câmara Municipal.

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.

3 — Prazo de validade — o concurso visa o provimento da vaga
referida e caduca 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,
resulte 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 — As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

7 — Conteúdo funcional do lugar a prover — o descrito no Despa-
cho n.º 38/SEALOT/88, do Gabinete do Secretário de Estado da Ad-
ministração Local e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

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 da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, e adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Portalegre, Rua de Guilherme Gomes Fernandes, 28,
7300-186 Portalegre, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na Secção de Recur-
sos 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 catego-
ria e na função pública.

e) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três 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), e) e f), 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-
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tidões profissionais e pessoais dos candidatos, mediante a
ponderação de parâmetros adequados ao perfil do cargo a
prover;

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 acor-
do com os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, onde se pondera a titu-
laridade de grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderam as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional, em espe-
cial as relacionadas com a área funcional do lugar posto
a concurso;

c) Experiência profissional, em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o
qual o concurso é aberto, bem como outras capacidades
adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;

d) Classificação de serviço, onde se pondera a sua expres-
são 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 =
 AC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

16 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção da entrevista profissional de selecção e na avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitada
[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 terá a seguinte composição:

Presidente — Dr.ª Maria Leonilde Serrano Borralho Biscaia, di-
rectora do Departamento de Administração Geral e Finanças.

Vogais efectivos:

Engenheira Anabela Senhorinha Catalão Rolhas, chefe de
Divisão de Obras Municipais, que substituirá o presiden-
te, nas suas faltas e impedimentos.

Filipe Joel Pereira Caldeira, assistente administrativo espe-
cialista.

Vogais suplentes:

Ana Jacinta Cabeleirinha Barradas Mourato Ceia, técnica
superior principal.

Maria Julieta Rebelo Moura Carrilho, assistente administra-
tivo principal.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
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.

24 de Abril de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Biscainho. 3000203164

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA

Aviso
Alteração da composição de júri

Usando da faculdade que me é conferida pelo disposto no n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republica-
da pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e para os devidos efeitos,
torna-se público que, por meu despacho de 26 de Abril de 2006, foi
alterada a composição do júri do concurso interno de acesso geral
para provimento de um lugar de fiscal municipal principal — pessoal
técnico-profissional, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 126, de 4 de Julho de 2005, passando a ser a se-
guinte a sua composição:

Presidente — Domingos Manuel Alves Carvas, vice-presidente
da Câmara Municipal de Sabrosa.

Vogais efectivos:

Engenheiro Carlos Alberto Pereira Faustino, chefe da Divi-
são de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, do quadro
privativo da Câmara Municipal de Sabrosa.

Engenheiro José Alberto Cruz Gonçalves Claudino, técnico
superior de 1.ª classe — engenheiro civil do quadro pri-
vativo da Câmara Municipal de Sabrosa.

Vogais suplentes:

Engenheiro Sérgio Fontes Teixeira de Sousa, técnico supe-
rior de 1.ª classe — engenheiro civil do quadro privativo
da Câmara Municipal de Sabrosa.

Engenheira Isabel Maria Martins Rodrigues de Freitas, che-
fe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de
Sabrosa.

E o presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
voga efectivo Carlos Alberto Pereira Faustino, chefe da Divisão de
Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, do quadro privativo da Câma-
ra Municipal de Sabrosa.

26 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel de
Carvalho Marques. 1000300916

Aviso
Alteração da composição de júri

Usando da faculdade que me é conferida pelo disposto no n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republica-
da pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e para os devidos efeitos,
torna-se público que, por meu despacho de 26 de Abril de 2006, foi
alterada a composição do júri do estágio de um técnico superior de
sociologia de 2.ª classe — pessoal técnico superior, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 190, de 13 de Agosto
de 2004, passando a ser a seguinte a sua composição:

Presidente — Domingos Manuel Alves Carvas, vice-presidente
da Câmara Municipal de Sabrosa.

Vogais efectivos;

Dr.ª Doroteia Maria Sequeira de Sousa Abraão, chefe da
Divisão Administrativa e Financeira, do quadro privati-
vo da Câmara Municipal de Sabrosa.

Dr.ª Helena Maria Morais e Silva, técnico superior generalista
de 1.ª classe, do quadro privativo da Câmara Municipal
de Sabrosa.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Raquel Miranda Gouveia Lopes, adjunto do gabi-
nete do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa.

Engenheira Isabel Maria Martins Rodrigues de Freitas, che-
fe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de
Sabrosa.

E o presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pela
vogal efectiva Dr.ª Doroteia Maria Sequeira de Sousa Abraão, chefe
da Divisão Administrativa e Financeira, do quadro privativo da Câ-
mara Municipal de Sabrosa.

26 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel de
Carvalho Marques. 1000300917
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar do grupo de pessoal operário da carreira operá-
rio qualificado da categoria operário (pedreiro).

Para efeitos do estatuído no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por des-
pacho presidencial datado de 21 do corrente, foi efectuada a nomeação
provisória, nos termos prescritos no n.º 1 do artigo 6.º do decreto-lei
antes mencionado, pelo período de um ano (n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89), convertendo-se esta automaticamente em
definitivas, independentemente de quaisquer formalismos no seu ter-
mo, conforme prescreve o citado n.º 1 do artigo 6.º, para o grupo de
pessoal operário da carreira operário qualificado da categoria operário
(pedreiro), do candidato António Manuel de Sousa Cordeiro.

Mais se torna público que, de conformidade com o estipulado no
artigo 11.º do já mencionado Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, adaptado à administração local pelo, também já dito, Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, o candidato citado deverá tomar
posse no prazo de 20 dias, contados a partir da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

A nomeação em causa encontra-se isenta de fiscalização prévia por
parte do Tribunal de Contas, nos termos prescritos no artigo 114.º,
capítulo IX da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, em conjugação com o
n.º 1 do artigo 48.º, capítulo IV, secção II da referida lei e artigo 93.º,
capítulo XVIII, da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro.

26 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, João António de
Sousa Pais Lourenço. 1000300903

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 119/2006/DRH
Concurso de acesso geral para provimento de dois luga-

res da categoria de técnico profissional especialista
principal da carreira de técnico profissional de secreta-
riado.

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
22 de Março de 2006, fazendo uso de competência própria, Laura
Augusta Fuseta Matias e Maria Amélia Santos Gião Carneiro foram
nomeadas, definitivamente, para o provimento dos lugares de téc-
nico profissional especialista principal da carreira de técnico profis-
sional de secretariado, precedendo concurso, ao abrigo do disposto
nos artigo 6.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro), e 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Estas nomeações produzem efeitos a partir de 15 de Março de 2006,
para as quais foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. No
que respeita à ora nomeada Laura Augusta Fuseta Matias, a presente
nomeação não prejudica a nomeação como secretária do meu Gabi-
nete de Apoio Pessoal para que foi nomeada em comissão de serviço,
por meu despacho de 26 de Outubro de 2005.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

22 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000203048

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso
António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Municipal

de Torres Novas:

Faz saber que, de conformidade com o seu despacho datado de 3 de
Fevereiro do corrente ano, foi nomeado, em comissão de serviço, ao
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, para o cargo de chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal,
Manuel Paulo Mendes Tojo, com efeitos a partir de 17 de Abril de
2006, inclusive.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000300918

Aviso
António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Municipal

de Torres Novas:

Faz público que, por despacho datado de 2 de Maio do corrente
ano, foi rescindido o contrato de trabalho a termo resolutivo, com a
técnica Maria João Paes Cardoso Loureiro, a partir de 1 de Junho de
2006, inclusive.

(Isento do visto do Tribunal Contas.)

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000300919

Aviso
Contrato de trabalho a termo resolutivo

Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Munici-
pal, por despacho do presidente datado de 8 de Fevereiro de 2006,
decidiu contratar a termo resolutivo, nos termos da alínea i) do
n.º 1 artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, Raquel Evelina
Mendes de Almeida, com a categoria de técnico superior, pelo período
de um ano, eventualmente renovável, com início no dia 20 de Abril
de 2006, a remunerar pelo índice 400.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000300920

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e por despacho
exarado em 2 de Maio de 2006, se procedeu à renovação do contrato
de trabalho a termo certo, celebrado com Michele Lascasas Rosa,
técnica, com início a 16 de Maio de 2006 até 15 de Maio de 2007.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000300921

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e por despacho
exarado em 2 de Maio de 2006, se procedeu à renovação do contrato
de trabalho a termo certo, celebrado com Francisco José da Costa
Almeida, operário qualificado (pintor), com início a 3 de Maio de
2006 até 2 de Maio de 2007.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000300922

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 39 DAG/DGRH/SAP/06
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de

15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, faz-se público que a presidente desta Câmara Municipal,
por despacho de 24 de Março de 2006, autorizou a abertura, pelo pra-
zo de 10 dias úteis, do procedimento de recrutamento e selecção para
o provimento do cargo de direcção intermédia do 2.º grau — chefe da
Divisão Municipal de Planeamento Financeiro e Controlo Interno, do
Departamento Municipal de Administração Financeira.

As áreas de actuação constam do Regulamento Orgânico da Câma-
ra Municipal de Vila Franca de Xira, publicado no apêndice n.º 24 ao
Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 19 de Fevereiro de 2004.

As competências dos cargos a prover estão definidas no artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004.

Os requisitos legalmente exigidos para o provimento, nos termos
do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, conjugado com
o artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, com a redacção dada pela Lei n.º 51/
2005, são os seguintes:

Funcionários licenciados, dotados de competência técnica e ap-
tidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e
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controlo, com quatro anos de experiência profissional em
funções, cargos, carreiras ou categorias, para cujo exercício
ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Habilitações literárias — licenciatura em Organização e Gestão
de Empresas;

Perfil — pretende-se que os candidatos detenham comprovados
conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo de di-
recção em causa, comprovada experiência de direcção de equi-
pas de trabalho, bem como formação profissional adequada e
capacidade de definição de objectivos de actuação, de acordo
com objectivos gerais estabelecidos.

A selecção será feita mediante avaliação curricular e entrevista
pública de selecção.

O júri tem a seguinte composição:

Membros efectivos:

Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha, presidente da
Câmara.

Francisco do Vale Antunes, vereador.
Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do Departa-

mento Municipal de Administração Geral.

Membros suplentes:

Dr.ª Carla Maria Félix Gonçalves Ruas, chefe da Divisão
Municipal de Contabilidade.

Dr.ª Maria de Lurdes Silva Pereira Pinto, chefe da Divisão
Municipal de Gestão de Recursos Humanos.

As candidaturas deverão ser apresentadas, até ao último dia do prazo
referido na Bolsa de Emprego Público, mediante requerimento dirigi-
do à presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, acom-
panhadas, sob pena de exclusão, de curriculum vitae, detalhado e as-
sinado, bem como dos documentos comprovativos da posse dos
requisitos legais, sendo enviadas para a Rua do Dr. Manuel de Arriaga,
24, 2.º, esquerdo, 2600-186 Vila Franca de Xira.

O provimento do lugar será feito por despacho da presidente da
Câmara, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de
tempo, de acordo com o Estatuto do Pessoal Dirigente.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

2 de Maio de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202972

Aviso n.º 42/DAG/DGRH/SAP/06
Torna-se público que, por despacho exarado em 17 de Março de

2006, decidi proceder à renovação da nomeação em comissão de ser-
viço, nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, que veio dar nova redacção à Lei n.º 2/2004, de 15 de Janei-
ro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, da assessora principal da carreira técnica superior de di-
reito, Maria Paula Cordeiro Ascensão, no cargo de directora do De-
partamento Municipal de Administração Geral.

3 de Abril de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria da Luz
Rosinha. 3000202971

Aviso n.º 48/DAG/DGRH/SAP/06
Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exa-

rado em 10 de Abril de 2006, nomeou, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, o candidato João Salvador Vicente Gomes,
na categoria de técnico superior estagiário da carreira engenheiro de
máquinas, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

(Isento de visto, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o
artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/87, de 26 de Agosto.)

11 de Abril de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202970

Aviso n.º 49/DAG/DGRH/SAP/06
Torna-se público de que a presidente da Câmara, por despacho de

10 de Abril de 2006, autorizou a prorrogação do regime de substitui-
ção, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, que veio dar nova redacção à Lei n.º 2/2004, de 15 de Janei-
ro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, da técnica superior de 2.ª classe de economia e gestão,
Nélida Brito Soares, no cargo de chefe da Divisão Municipal de Pla-
neamento Financeiro e Controlo Interno, com efeitos a 2 de Maio
de 2006.

11 de Abril de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202968

Aviso n.º 50/DAG/DGRH/SAP/06
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a
presidente da Câmara procedeu à contratação a termo resolutivo, nos
termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, do trabalhador José Fernando da Conceição Gonçalves, pelo
prazo de um ano, com efeitos a 4 de Abril de 2006, com categoria
equiparável a auxiliar administrativo (despacho de 2 de Dezembro de
2005).

6 de Abril de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202966

Aviso n.º 51/DAG/DGRH/SAP/06
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a
presidente da Câmara procedeu à renovação da contratação a termo
resolutivo, nos termos do n.º 1 dos artigos 139.º e 140.º da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto, da trabalhadora Maria Helena Gomes Gou-
veia, por mais um ano, com efeitos a 20 de Junho de 2006, com
categoria equiparável a assistente administrativo (despacho de 27 de
Fevereiro de 2006).

18 de Abril de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202965

Aviso n.º 52/DAG/DGRH/SAP/06
Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho de 21 de

Abril de 2006, nomeou, provisoriamente, o candidato Rui Miguel dos
Santos Baião, na categoria de técnico profissional de 2.ª classe sócio-
-cultural, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o
artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Abril de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202964

Aviso n.º 53/DAG/DGRH/SAP/06
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a
presidente da Câmara procedeu à renovação das contratações a ter-
mo resolutivo, nos termos do n.º 1 dos artigos 139.º e 140.º da Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, dos seguintes trabalhadores:

Vítor Hugo da Silva Ferreira, por mais um ano, com efeitos a
22 de Junho de 2006, com categoria equiparável a assistente
administrativo (despacho de 17 de Abril de 2006);
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Euzari Pereira da Silva e Vale, por mais um ano, com efeitos a
7 de Julho de 2006, com categoria equiparável a assistente
administrativo (despacho de 26 de Abril de 2006).

2 de Maio de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202962

Aviso n.º 54/DAG/DGRH/SAP/06
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a
presidente da Câmara procedeu à contratação a termo resolutivo, nos
termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, da trabalhadora Otília Faria Garcia Mendes, pelo prazo de um
ano, com efeitos a 26 de Abril de 2006, com categoria equiparável a
assistente administrativo (despacho de 21 de Abril de 2006).

2 de Maio de 2006. — Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 35/2005, de 2 de No-
vembro de 2005, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000202961

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 12/06
Exoneração

Manuel João Fontainhas Condenado, presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Viçosa:

Faz público, no uso da competência conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que, pelo
despacho n.º 24/06, de 3 de Maio, exonera das funções de secretária
do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara, Antónia de
Fátima Rocha Garcia Caeiro Casaca, com efeitos a 2 de Maio de 2006,
em virtude de ser nomeada para cargo diferente.

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000300913

Aviso n.º 13/06
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 25/
06, de 3 de Maio, do presidente da Câmara Municipal, foi nomeada,
ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, Antónia de Fátima Rocha Garcia Caeiro
Casaca, para exercer as funções de adjunta do Gabinete de Apoio
Pessoal, do presidente da Câmara Municipal, por urgente conveniên-
cia de serviço, com efeitos a 3 de Maio de 2006.

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000300912

Aviso n.º 14/06
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 26/
06, de 3 de Maio, do presidente da Câmara Municipal, foi nomeado,
ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, Luís Manuel do Nascimento, para exercer
as funções de chefe de gabinete, do Gabinete de Apoio Pessoal do
Presidente da Câmara Municipal, por urgente conveniência de servi-
ço, com efeitos a 3 de Maio de 2006.

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000300911

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que foram celebradas, com

efeitos a 21 de Março de 2006 e pelo período de um ano, adendas,

nos termos do artigo 139.º do Código do Trabalho aos contratos de
trabalho a termo resolutivo, celebrados em 21 de Março de 2005, com:

José Eduardo Machado Cunha — fiel de mercados e feiras;
Filomena Conceição Abreu Dias, Célia Regina Salgado Pedrosa

Vale e Jorge António Ferreira Silva — todos auxiliares de ser-
viços gerais.

Mais se torna público que foi celebrado contrato de trabalho a ter-
mo resolutivo, nos termos e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, pelo período de seis meses,
podendo ser objecto de renovação, nos termos do artigo 139.º do
Código do Trabalho, com Gisela Emília Ribeiro Silva, para a catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe, cuja remuneração corresponde
ao índice 400/1, com efeitos a 4 de Abril de 2006.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

18 de Abril de 2006. — Por delegação de competências, o Verea-
dor, Alberto Machado. 1000300937

JUNTA DE FREGUESIA DE ARRANHÓ

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
executivo da Junta de Freguesia, em reunião extraordinária, datada de
19 de Abril de 2006, se procedeu à nomeação para o lugar de assis-
tente administrativo principal, Maria de Fátima Machado da Silva
Ferreira, 1.ª classificada no concurso referido em epígrafe e cuja clas-
sificação final foi homologada em 31 de Março de 2006.

A candidata nomeada deverá proceder à aceitação do lugar nos
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(A presente nomeação está isenta do visto do Tribunal de Contas.)

19 de Abril de 2006. — O Presidente da Junta, Joaquim Manuel
do Vale Luís. 1000300926

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO VICENTE

Aviso n.º 1/2006
Reclassificação profissional

Nomeação definitiva

Por deliberação do presidente da Junta de Freguesia datado de 20 de
Abril de 2006, Nélia Teresa da Silva foi nomeada, definitivamente,
mediante o procedimento de reclassificação profissional, para a cate-
goria de assistente administrativo, findo o período de nomeação em
comissão de serviço extraordinária, ao abrigo e nos termos do n.º 3 do
artigo n.º 6 do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Junta, Eduardo Paulo
Mendes de Andrade. 1000300915

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso
Contratação a termo resolutivo certo de 10 indivíduos para

o desempenho de funções equiparadas às de auxiliar
de serviços gerais.

Para os devidos efeitos se faz público que Eusébio Pinto Ferreira,
contratado a termo resolutivo certo para desempenhar funções equi-
paradas às de auxiliar de serviços gerais, denunciou o contrato no
período experimental (primeiros 30 dias de contrato), nos termos do
artigo 105.º do Código do Trabalho.

Mais se faz público que, de acordo com a deliberação de 17 de
Fevereiro de 2006, do conselho de administração destes Serviços
Municipalizados, foi chamado o candidato seguinte, Horácio Manuel
Valente Pires, que também desistiu do procedimento, pelo que não se
contactaram mais candidatos, por se ter atingido o termo do período
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de validade do procedimento em epígrafe, de acordo com a delibera-
ção acima referida.

24 de Abril de 2006. — O Administrador (por subdelegação de
poderes), Luís Manuel dos Santos Correia. 3000202944

Aviso
Nos termos do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,

de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, por sua deliberação de 7 de
Abril de 2006, procedeu à renovação do contrato a termo resolutivo
certo de Paulo Fernando Alves Henriques, por um ano, tornando-se,
assim, o referido contrato válido até 1 de Maio de 2007.

24 de Abril de 2006. — O Administrador (por subdelegação de
poderes), Luís Manuel dos Santos Correia. 3000202946

Aviso
Contratação a termo resolutivo certo de 10 indivíduos para

a desempenho de funções equiparadas às de auxiliar
de serviços gerais.

Nos termos do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
e 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, por sua deliberação de 17 de
Fevereiro de 2006, procedeu à contratação a termo resolutivo certo
dos seguintes indivíduos, para o desempenho de funções equiparadas
às de auxiliar de serviços gerais (escalão 1, índice 128), com base na
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
aplicando-se-lhe ainda o que sobre a matéria determina a Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto: Pedro Miguel Afonso Gomes, João Manuel
Barreto Costa, José Manuel Tavares Machado, Joaquim Manuel Fer-
reira Lucas, Eusébio Pinto Ferreira, Carlos dos Santos Trindade, An-
tónio Luís Nunes Pinto, Flávio Pedro da Costa, Ricardo Manuel Du-
arte de Jesus Farinha e Manuel Martins Cabelo.

Mais se torna público que desistiram os candidatos: Nuno Manuel
Ventura dos Santos, José Ribeiro da Silva, José Eduardo Vaz da Cruz,
pelo que foram sendo chamados os candidatos seguintes, de acordo
com a deliberação acima referida.

Os referidos contratos destinam-se a ser cumpridos no sector de
Higiene e Limpeza destes Serviços, com a duração de seis meses, ten-
do início em 1 de Março de 2006 (com excepção do candidato Ma-
nuel Martins Cabelo, que iniciou funções a 10 de Março de 2006),
com um período experimental de 30 dias, conforme previsto na
alínea a) do artigo 108.º do Código do Trabalho.

24 de Abril de 2006. — O Administrador (por subdelegação de
poderes), Luís Manuel dos Santos Correia. 3000202947

Aviso
Contratação a termo resolutivo certo de um indivíduo para

o desempenho de funções equiparadas às de auxiliar
de medidor-orçamentista.

Nos termos do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, por sua deliberação de 20 de
Janeiro de 2006, procedeu à contratação a termo resolutivo certo de
Luís Filipe Fernandinho Romão Vaz, para o desempenho de funções
equiparadas às de medidor-orçamentista (pessoal técnico-profissional),
escalão 1, índice 199, da categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se, com base na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, aplicando-se-lhe ainda o que sobre a matéria determina
a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.

O referido contrato destina-se a ser cumprido no Gabinete de Fis-
calização e Planeamento destes Serviços, com a duração de um ano,
tendo início em 1 de Fevereiro de 2006, com um período experimen-
tal de 30 dias, conforme previsto na alínea a) do artigo 108.º do Código
do Trabalho.

24 de Abril de 2006. — O Administrador (por subdelegação de
poderes), Luís Manuel dos Santos Correia. 3000202948

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para três lugares

de operário qualificado principal — canalizador

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do presi-
dente do conselho de administração datado de 11 de Abril de 2006, e
na sequência do concurso mencionado em epígrafe, aberto pelo aviso
afixado a 1 de Fevereiro de 2006, foram nomeados como operário
qualificado principal — canalizador os seguintes candidatos:

Francisco José Baptista Gomes.
José Manuel Martins Cariano.
José Amadeu Freitas Coimbra.

Os candidatos nomeados deverão aceitar o lugar no prazo de 20 dias
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

O presente processo não carece de visto do Tribunal de Contas.

18 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel António dos Santos Afonso. 1000300935
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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE SHIATSU DE PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2006, exarada de
fl. 8 a fl. 9 v.º do competente livro n.º 68-A do 1.º Cartório Notarial
de Competência Especializada de Viseu, foi constituída uma associa-
ção por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, com a denomina-
ção em epígrafe, com sede na Rua do Professor Egas Moniz, lote 301,
loja 2.ª, freguesia de Ranhados, concelho de Viseu, tendo como ob-
jectivo dirigir, promover, incentivar e regulamentar tecnicamente a
prática do shiatsu em Portugal, promover o shiatsu através da or-

ganização periódica de cursos abertos a associados e não associados,
organizar estágios nacionais e outras manifestações consideradas con-
venientes, defender e promover os direitos e interesses dos seus asso-
ciados, representar o shiatsu em Portugal e no estrangeiro.

Haverá as seguintes categorias de associados: efectivos, beneméri-
tos e honorários.

A admissão, a saída e a exclusão de associados serão estabelecidas
pela assembleia geral no regulamento geral interno.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está em conformidade com o original.

9 de Março de 2006. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000197252

BALANCETES

FINANTIA — S. G. F. T. C., S. A.

Sede: Rua do General Firmino Miguel, 5, 1.º, 1600-100 Lisboa

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 13 216.
Número de identificação de pessoa colectiva 505983230.

Balanço em 31 de Março de 2006
(Valores em euros)

Ano

Valor antes Provisões,
Valorde provisões, imparidade

líquidoimparidade e amortizações

e amortizações
(1) (2) (3 = 1–2)

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ....................................................................... – – –
Disponibilidades em outras instituições de crédito .............................................................. 4 539 731 – 4 539 731
Activos financeiros detidos para negociação ...................................................................... – – –
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ........................................ – – –
Activos financeiros disponíveis para venda ........................................................................ – – –
Aplicações em instituições de crédito ................................................................................. – – –
Crédito a clientes ................................................................................................................ – – –
Investimentos detidos até à maturidade .............................................................................. – – –
Activos com acordo de recompra ....................................................................................... – – –
Derivados de cobertura ........................................................................................................ – – –
Activos não correntes detidos para venda .......................................................................... – – –
Propriedades de investimento ............................................................................................. – – –
Outros activos tangíveis ...................................................................................................... 25 727 19 294 6 433
Activos intangíveis ............................................................................................................. – – –
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos .................................. – – –
Activos por impostos correntes ......................................................................................... 27 511 – 27 511
Activos por impostos diferidos ........................................................................................... – – –
Outros activos ..................................................................................................................... 150 339 – 150 339
............................................................................................................................................ —————— —————— ——————

Total do activo ............................................. 4 743 308 19 294 4 724 014

(Valores em euros)

Ano

Passivo

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................................................... –
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................................................ –
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .............................................................................................. –
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................................................. –
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................................................ –
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................................................... –
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................................................. –
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(Valores em euros)

Ano

Derivados de cobertura ............................................................................................................................................................... –
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................................................ –
Provisões .................................................................................................................................................................................... –
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................................................... –
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................................................. –
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................................................... –
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................................................... –
Outros passivos .......................................................................................................................................................................... 63 920
................................................................................................................................................................................................... ——————

Total do passivo ..................................................................... 63 920
........................................................................................................................... ————

Capital

Capital ........................................................................................................................................................................................ 250 000
Prémios de emissão .................................................................................................................................................................... –
Outros instrumentos de capital .................................................................................................................................................. 3 676 142
Acções próprias ......................................................................................................................................................................... –
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................................................. –
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................................................... 658 997
Resultado do exercício ............................................................................................................................................................... 74 955
Dividendos antecipados .............................................................................................................................................................. –

——————
Total de capital ...................................................................... 4 660 094
................................................................................................ ————
Total de passivo + capital ...................................................... 4 724 014

Pela Administração, (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000202711

IBM FINANCIAMENTO — SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Mar da Cinha, lote 1.07.2.3, Parque das Nações, 1990-138 Lisboa

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (2.ª Secção) sob o n.º 1420.
Pessoa colectiva n.º 502387831.
CAE 65210.

Balanço NCA em 31 de Março de 2006
(Em euros)

Ano

Ano
Valor antes Provisões,

anterior
Rubricas da instrução 23/2004 Rubricas de provisões, imparidade Valor

(referências indicativas) imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

Activo

10+3300 Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais .................................... – – – –

11+3301 Disponibilidades em outras insti-
tuições de crédito ........................... 563 373 – 563 373 1 065 951

152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ Activos financeiros detidos por ne-
+16+191 (1)–3713 (1) gociação ......................................... – – – –

152 (1)+1548 (1)+ Outros activos financeiros ao jus-
+158 (1)+17+191 (1)– to valor através de resultados ....... – – – –

–3713 (1)
153+1548 (1)+158 (1)+18+ Activos financeiros disponíveis

+192+34 888 (1)–35 221 (1)– para venda ..................................... – – – –
3531 (1)–53 888 (1)–

–3713 (1)
13+150+158 (1)+159 (1)+ Aplicações em instituições de cré-
+198 (1)+3303+3310 (1)+ dito ................................................ 2 505 441 – 2 505 441 –

+34 018 (1)+3408 (1)–350–
–3520–5210 (1)–35 221 (1)–
–3531 (1)–5300–53 028 (1)–

–3710
14+151+1540+158 (1)+ Crédito a clientes ............................ 6 938 482 119 641 6 818 841 8 768 015

+190+3304+3305+
+3310 (1)+34 008+340 108–

–34 880–3518–35 211–
–35 221–3531–370–3711–
–3712–5210 (1)–53 018–

530 208–53 880
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(Em euros)

Ano

Ano
Valor antes Provisões,

anterior
Rubricas da instrução 23/2004 Rubricas de provisões, imparidade Valor

(referências indicativas) imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

156+158 (1)+159 (1)+ Investimentos detidos até à matu-
+22+3307+3310 (1)+ ridade ............................................. – – – –
+3402–355–3524–

–3713 (1)–5210 (1)–
–53 028 (1)–5303

156+158 (1)+159 (1)+ Activos com acordo de recompra – – – –
+22+3307+3310 (1)+
+3402–355–3524–

–3713 (1)–5210 (1)–
–53 028 (1)–5303

21 Derivados de cobertura .................... – – – –
25–3580–3713 (1) Activos não correntes detidos para

venda ............................................. – – – –
26–3581 (1)–360 (1) Propriedades de investimento ......... – – – –
27–3581 (1)–360 (1) Outros activos tangíveis .................. – – – –
29–3582–3583–361 Activos intangíveis .......................... – – – –

24–357–3713 (1) Investimentos em filiais, associadas
e empreendimentos conjuntos ....... – – – –

300 Activos por impostos correntes ...... – – – –
301 Activos por impostos diferidos ....... – – – –

12+157–158 (1)+159 (1)+ Outros activos ................................. 189 113 – 189 113 331 626
+198 (1)+31+32+3302+
+3308+3310 (1)+338+
+34 018 (1)+3408 (1)+
+348 (1)–3584–3525–

–371 (1)+50 (1) (2)–
–5210 (1)–53 028 (1)–

–5304–5308 (1)+54 (1) (3) ........................................................ –––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––

Total do activo ................ 10 196 409 119 641 10 076 768 10 165 592

(Em euros)

Ano

Ano
Valor antes Provisões,

anterior
Rubricas da instrução 23/2004 Rubricas de provisões, imparidade Valor

(referências indicativas) imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

Passivo

38–3311 (1)–3410+5200+ Recursos de bancos centrais ............ – – – –
+5211 (1)+5318 (1)

43 Passivos financeiros detidos para ne-
gociação ......................................... – – – –

39–3311 (1)–3411+5201+ Recursos de outras instituições de
+5211 (1)+5318 (1) crédito ........................................... – – – –

40+41–3311 (1)–3412– Recursos de clientes e outros em-
–3413+5202+5203+ préstimos ....................................... – – – –

+5211 (1)+5310+5311
42–3311 (1)–3414+5204+ Responsabilidades representadas por

+5211 (1)+5312 títulos ............................................ – – – –
46+3311 (1)–3415+5205+ Passivos financeiros associados a

+5211 (1)+5313 activos transferidos ....................... – – – –
44 Derivados de cobertura .................... – – – –
45 Passivos não correntes detidos para

venda ............................................. – – – –
47 Provisões ......................................... 51 717 – 51 717 66 350
490 Passivos por impostos correntes ..... – – – –
491 Passivos por impostos diferidos ...... – – – –
481 Instrumentos representativos de ca-

pital ............................................... – – – –
48–481–3311 (1)–3416+ Outros passivos subordinados .......... – – – –
+5206+5211 (1)+5314

51–3311 (1)–3417–3418+ Outros passivos ............................... 296 840 – 1 429 404 736 498
+50 (1) (2)+5207+5208+ ........................................................

+5211 (1)+528+538+
+5318 (1)+54 (1) (3)

––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––
Total do passivo ................. 348 557 – 1 481 121 802 848

––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––
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(Em euros)

Ano

Ano
Valor antes Provisões,

anterior
Rubricas da instrução 23/2004 Rubricas de provisões, imparidade Valor

(referências indicativas) imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

Capital

55 Capital ............................................. 7 500 000 – 7 500 000 7 500 000
602 Prémios de emissão ......................... – – – –
57 Outros instrumentos de capital ....... – – – –

58+59 Reservas de reavaliação ................... – – – –
60–602+61 Outras reservas e resultados transi-

tados .............................................. 2 025 452 – 7 500 000 1 765 851
–56 (Acções próprias) ............................ – – – –
64 Resultado do exercício ..................... 202 759 – 7 500 000 96 893
–63 Dividendos ....................................... – – – –

––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––
Total de capital .................. 9 728 211 – 9 728 211 9 362 744

––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––
Total de passivo + capital 10 076 768 – 10 076 768 10 165 592

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

O Responsável pela Gestão, Artur Rodrigues. — O Responsável pela Contabilidade, Susana Fernandes. 3000202725

SOFINLOC — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Sede: Rua do General Firmino Miguel, 5, 14.º, 1600-100 Lisboa

Capital social: € 25 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3053.
Número de identificação de pessoa colectiva 501370048.

Balanço em 31 de Março de 2006
(Valores em euros)

Ano

Valor antes Provisões,
Valorde provisões, imparidade

líquidoimparidade e amortizações

e amortizações
(1) (2) (3 = 1–2)

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ....................................................................... 13 575 13 575
Disponibilidades em outras instituições de crédito .............................................................. 6 819 627 6 819 627
Activos financeiros detidos para negociação ...................................................................... – – –
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ........................................ 25 881 109 – 25 881 109
Activos financeiros disponíveis para venda ........................................................................ 105 680 573 – 105 680 573
Aplicações em instituições de crédito ................................................................................. 111 165 301 0 111 165 301
Crédito a clientes ................................................................................................................ 662 136 681 33 729 261 628 407 420
Investimentos detidos à maturidade .................................................................................... – – –
Activos com acordo de recompra ....................................................................................... – – –
Derivados de cobertura ........................................................................................................ – – –
Activos não correntes detidos para venda .......................................................................... 1 420 588 – 1 420 588
Propriedades de investimento ............................................................................................. 5 700 028 – 5 700 028
Outros activos tangíveis ...................................................................................................... 15 203 766 11 140 600 4 063 166
Activos intangíveis ............................................................................................................. 487 753 95 081 392 672
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos .................................. 30 000 – 30 000
Activos por impostos correntes ......................................................................................... 979 162 – 979 162
Activos por impostos diferidos ........................................................................................... 3 752 566 – 3 752 566
Outros activos ..................................................................................................................... 69 560 708 69 560 708
............................................................................................................................................ —————— —————— ——————

Total do activo ............................................. 1 008 831 436 44 964 942 963 866 494

(Valores em euros)

Ano

Passivo

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................................................... –
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................................................ 76 982 459
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(Valores em euros)

Ano

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .............................................................................................. –
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................................................. 259 663 500
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................................................ –
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................................................... –
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................................................. 535 390 948
Derivados de cobertura ............................................................................................................................................................... –
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................................................ –
Provisões .................................................................................................................................................................................... 9 125 087
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................................................... –
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................................................. 6 587 766
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................................................... –
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................................................... 8 000 000
Outros passivos .......................................................................................................................................................................... 19 303 390
................................................................................................................................................................................................... ——————

Total do passivo ..................................................................... 915 061 149
........................................................................................................................... ————

Capital

Capital ........................................................................................................................................................................................ 25 000 000
Prémios de emissão .................................................................................................................................................................... 2 906 865
Outros instrumentos de capital .................................................................................................................................................. –
Acções próprias ......................................................................................................................................................................... –
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................................................. (52 002)
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................................................... 20 898 275
Resultado do exercício ............................................................................................................................................................... 52 207
Dividendos antecipados .............................................................................................................................................................. –

——————
Total de capital ...................................................................... 48 805 345
................................................................................................ ————
Total de passivo + capital ...................................................... 963 866 494

Pela Administração, (Assinaturas ilegíveis.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000202743

BANIF CRÉDITO — SFAC, S. A.
Sede social: Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 75, 2.º piso, sala 2.01, 1070-061 Lisboa

Capital social: € 3 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 771.
Pessoa colectiva n.º 502592230.

Balanço em 31 de Março de 2006
(Em euros)

Ano

Valor antes Provisões, Valor 31 de Dezembrode provisões,
imparidade imparidade líquido de 2005

e amortizações e amortizações

(1) (2) (3)=(1)–(2)

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 1 748,20 0 1748,20 1 748,20
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............................. 64 063,73 0 64 063,73 23 233,20
Activos financeiros detidos para negociação ..................................... 0 0 0 0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ............. 0 0 0
Activos financeiros disponíveis para venda ....................................... 0 0 0
Aplicações em instituições de crédito ................................................ 0 0 0 0
Crédito a clientes ............................................................................... 55 092 387,96 2 841 399,29 52 250 988,67 53 589 445,16
Investimentos detidos até à maturidade ............................................. 0 0 0 0
Activo com acordo de recompra ....................................................... 0 0 0 0
Derivados de cobertura ....................................................................... 0 0 0 0
Activos não correntes detidos para venda ......................................... 73 000 0 73 000 77 575
Propriedades de investimento ............................................................ 0 0 0 0
Outros activos tangíveis ..................................................................... 188 856,08 65 518,03 123 338,05 128 989,89
Activos intangíveis ............................................................................ 163 377,26 163 377,26 0 0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos ... 0 0 0 0
Activos por impostos correntes ........................................................ 517,65 0 517,65 517,65
Activos por impostos diferidos .......................................................... 138 458,12 0 138 458,12 125 585,86
Outros activos .................................................................................... 430 382,91 430 382,91 406 663,77
........................................................................................................... ————– ————– ————– ————–

Total do activo ............................ 56 152 791,91 3 070 294,58 53 082 497,33 54 353 758,73
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(Em euros)

Ano 31 de Dezembro
de 2005

Passivo

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................... 0 0
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................ 0 0
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .............................................................. 0 0
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................. 43 171 664,25 45 085 328,12
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................ 0 0
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................... 0 0
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................. 0 0
Derivados de cobertura ............................................................................................................................... 0 0
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................ 0 0
Provisões .................................................................................................................................................... 772 259,28 795 382,54
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................... 466 090,87 299 973,58
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................. 0 0
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................... 0 0
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................... 0 0
Outros passivos .......................................................................................................................................... 2 512 474,88 1 314 190,54
................................................................................................................................................................... ————— —————

Total do passivo ....................................................... 46 922 489,28 47 494 874,78
.................................................................................. ————– ————–

Capital

Capital ........................................................................................................................................................ 3 000 000 3 000 000
Prémios de emissão .................................................................................................................................... 0 0
Outros instrumentos de capital .................................................................................................................. 1 000 000 1 000 000
Acções próprias ......................................................................................................................................... 0 0
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................. 0 0
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................... 1 716 250,45 1 844 775,42
Resultado do exercício ............................................................................................................................... 443 757,60 1 014 108,53
Dividendos antecipados .............................................................................................................................. 0 0

————– ————–

Total do capital ........................................................ 6 160 008,05 6 858 883,95
.................................................................................. ————– ————–

Total do passivo + capital ........................................ 53 082 497,33 54 353 758,73

O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000203012
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4. Empresas — Registo comercial
BRAGA
VILA NOVA DE FAMALICÃO

ACTARIS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTADORIA A ASSOCIADOS

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 7373/040416; identificação de pessoa colectiva
n.º 506425487; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/
051115.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros da fiscalização.
Mandato: triénio de 2005-2007.
Fiscal único: efectivo — Ernest & Young Audit & Associados —

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por
António Manuel Dantas, revisor oficial de contas, casado; suplente —
Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas, ca-
sado.

Data da deliberação: 3 de Outubro de 2005.

Conferi e está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007228688

LEIRIA
ALCOBAÇA

BENEXPORT — COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1041;
identificação de pessoa colectiva n.º 501554351; inscrição n.º 5859;
número e data da apresentação: 09/20051209.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 15 de Março de 1998.

Conferi, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092520

LISBOA
LISBOA — 4.A SECÇÃO

MULTIGRUP — SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE COMPRAS EM GRUPO (SACEG), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 850/840809; identificação de pessoa colectiva
n.º 501530142; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
33/041220.

Certifico que foi registado o encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da aprovação das contas: 23 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

13 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007289148

TORRES VEDRAS

ZONOESTE, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4327; identificação de pessoa colectiva n.º 505732319; data da
entrada: 20050719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011254116

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA FOLGOROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2526; identificação de pessoa colectiva n.º 503704342; data da
entrada: 20050720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011254124

ORGANIOBRA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2942; identificação de pessoa colectiva n.º 504217402; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006516450

MOTOTORRES — COMÉRCIO MOTOCICLOS,
BICICLETAS, ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1312; identificação de pessoa colectiva n.º 502113154; data da
entrada: 20050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006495933

SANTOS & PEREIRA — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1703; identificação de pessoa colectiva n.º 502613297; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006516485

CAMPOTEC — COMERCIALIZAÇÃO
E CONSULTADORIA EM HORTO-FRUTÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2191; identificação de pessoa colectiva n.º 503235890; data da
entrada: 20050721.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011254183

CAMPOTEC — COMERCIALIZAÇÃO
E CONSULTADORIA EM HORTO-FRUTÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2191; identificação de pessoa colectiva n.º 503235890; data da
entrada: 20050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011254191

HORTAFINA DOIS — IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3797; identificação de pessoa colectiva n.º 505684209; data da
entrada: 20050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011096111

HORTAFINA — PRODUÇÃO HORTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 02203; identificação de pessoa colectiva n.º 503263508; data
da entrada: 20050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011096154

IRENE MENINO — PRODUTOS DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2990; identificação de pessoa colectiva n.º 504255690; data da
entrada: 20050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006495879

CONSTRUÇÕES NUNO MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3650; identificação de pessoa colectiva n.º 505503263; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270197

ESTORES ANACLETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3870; identificação de pessoa colectiva n.º 505703661; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234620

CONSTRUÇÕES MAR-À-VISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1397; identificação de pessoa colectiva n.º 502231955; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234972

JOSÉ PATROCÍNIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2137; identificação de pessoa colectiva n.º 503161640; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235170

ESTAÇÃO DE SERVIÇO LUÍS & F. MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4240; identificação de pessoa colectiva n.º 506448724; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235138

CARLOS TEIXEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3809; identificação de pessoa colectiva n.º 505708400; data da
entrada: 20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235103
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VILA FRANCA DE XIRA

FATELEVA — INDÚSTRIA DE ELEVADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02983/930915; identificação de pessoa colectiva
n.º 500118353; inscrição n.º 19, número e data da apresentação:
03/051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Alteração total do contrato o qual passa a ter a seguinte nova
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação, FATELEVA —
Indústria de Elevadores, S. A., sendo a sua duração por tempo inde-
terminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Estrada Nacional n.º 10, quilómetro 127,
2615 Alverca do Ribatejo.

2 — O conselho de administração, com parecer prévio favorável
do conselho fiscal, pode mudar a sede para outro local, dentro do
concelho ou de concelho limítrofe, e criar, transferir e extinguir re-
presentações.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de peças e máquinas, eléc-
tricas ou electromecânicas, designadamente para elevadores.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações e meios
de financiamento

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de dois
milhões e cem mil euros, representado por 420 000 acções, com o
valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — O aumento do capital social depende de deliberação da assem-
bleia geral, a qual definirá as condições da sua subscrição e realização.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a pedido e à custa dos interessados.

2 — Haverá títulos de l, 10, 100, 1000, 5000, 1000 e 10 000 acções.

ARTIGO 6.º

1 — As acções nominativas ou ao portador são livremente trans-
missíveis, observados os termos legais.

2 — A posse das acções nominativas ou ao portador só se prova,
respectivamente, pelo seu registo ou pelo seu depósito.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode amortizar acções, com redução do capital
social:

a) No caso de insolvência do accionista ou de instauração, contra
ele, de processo de recuperação;

b) No caso de penhora, retenção ou apreensão judicial das acções;
No caso de outra ocorrência que implique a venda compulsiva das

acções.
2 — A faculdade de amortização referida no n.º 1, só poderá ser

exercida dentro dos 180 dias subsequentes ao conhecimento do facto
que a determinar.

3 — O preço de amortização de cada acção será o que lhe corres-
ponder pelo último balanço aprovado, eventualmente corrigido, por
reporte à data da decisão de amortização.

4 — O preço fixado será pago, em duas prestações, dentro do pra-
zo máximo de 90 e de 180 dias, respectivamente, contados desde a
data da fixação.

5 — A amortização considera-se efectuada com o pagamento ou a
consignação em depósito do montante da primeira prestação.

ARTIGO 8.º

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade poderá
adquirir acções e obrigações próprias e, livremente, realizar, com elas,
as operações legais que tiver por convenientes.

ARTIGO 9.º

Obtidas as autorizações legais eventualmente necessárias, a socie-
dade poderá realizar operações passivas de qualquer natureza, designa-
damente:

a) Emitir obrigações;
b) Obter créditos a curto, médio e longo prazo;
c) Obter financiamentos a curto, médio e longo prazo.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 10.º

1 — Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal.

2 — Os membros da mesa da assembleia geral e dos restantes ór-
gãos sociais, serão eleitos pela assembleia geral ou pela forma que
esta estabelecer, para mandatos de três anos, podendo ser reeleitos
por uma ou mais vezes.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos.

2 — Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa,
constituída por um presidente e por um secretário.

3 — A assembleia geral reunirá na sede social ou no local, dentro
da comarca do local da sede, que for designado pelo presidente da
mesa.

ARTIGO 12.º

1 — Todos os accionistas podem assistir às assembleias gerais e
participar na discussão dos assuntos em análise.

2 — Só podem participar na votação dos assuntos constantes da
ordem dos trabalhos, os accionistas cujas acções tenham sido regista-
das ou depositadas, em seu nome, até ao 10.º dia imediatamente an-
terior ao dia da realização da assembleia, cabendo um voto a cada
acção.

3 — Os accionistas podem fazer-se representar, nas assembleias
gerais , por outro accionista, no caso dos accionistas pessoas singula-
res, ou pelos seus mandatários, no caso de accionistas pessoas colec-
tivas.

4 — As representações referidas no n.º 3, no máximo de uma por
representante e por representado, poderão constar de simples carta,
devidamente datada e assinada, dirigida ao presidente da mesa da as-
sembleia geral, e serão obrigatoriamente entregues na sociedade, até
ao 5.º dia imediatamente anterior ao dia da reunião.

ARTIGO 13.º

1 — Cabe à assembleia geral o exercício de todas as atribuições e
competências legais e estatutárias.

2 — Compete, em especial, à assembleia geral, fixar a remunera-
ção dos membros da mesa, do conselho de administração e do conse-
lho fiscal, ou eleger uma comissão para esse efeito.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 — A gestão dos negócios sociais e a representação da sociedade
competem ao conselho de administração.

2 — O conselho de administração é composto por três, cinco, sete
ou nove membros, a fixar, caso a caso, pela assembleia geral.
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3 — Os membros do conselho de administração, entre si, designa-
rão o seu presidente e distribuirão as respectivas tarefas de gestão e
de representação.

4 — O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada trimestre.

ARTIGO 15.º

1 — O conselho de administração poderá nomear mandatários da
sociedade e neles delegar, no todo ou em parte, os seus poderes de
gestão e ou de representação.

2 — A sociedade obriga-se, validamente, pela assinatura conjunta
de quaisquer dois membros do conselho de administração.

3 — A sociedade obriga-se, igualmente, pela assinatura dos seus
mandatários, nos precisos termos dos poderes que lhes forem outor-
gados.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais compete ao conselho fis-
cal, composto por três membros efectivos e por um suplente.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho fiscal indicará desde
logo o respectivo presidente.

CAPÍTULO IV

Ano social e resultados

ARTIGO 17.º

O ano social será o ano civil, salvo se a assembleia geral deliberar
outro período e a sociedade, se for caso disso, obtiver autorização
legal para o efeito.

ARTIGO 18.º

1 — Os resultados constantes do balanço anual, após dedução das
reservas legais, terão a aplicação que a assembleia deliberar.

2 — A assembleia geral pode constituir os fundos que tiver por
convenientes e a sociedade pode fazer adiantamentos por conta de
lucros.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou quan-
do assim for deliberado pela assembleia geral.

2 — A assembleia geral que deliberar a dissolução, fixará o prazo
para a consequente liquidação e nomeará os respectivos liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 20.º

1 — Até 2010, inclusive, as acções serão sempre nominativas, só
podendo ser emitidas acções ao portador, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 5.º, a partir de 2011, inclusive.

2 — Até ao mesmo ano de 2010, inclusive:
a) A transmissão de acções, para terceiros, accionistas ou não, que

não sejam herdeiros legitimários do accionista transmitente, fica de-
pendente de consentimento prévio da sociedade;

b) O accionista que pretender transmitir acções abrangidas pela
restrição referida na alínea anterior, deverá comunicar o facto, à so-
ciedade, por carta registada com aviso de recepção, indicando o pre-
tenso adquirente e as condições de preço e de pagamento dessa trans-
missão;

c) A sociedade comunicará, a todos os restantes accionistas, a pre-
tensão referida na alínea anterior, para efeitos da eventual preferên-
cia, por eles, na aquisição das acções em causa, nas condições de pre-
ço e de pagamento indicadas;

d) O consentimento da sociedade só pode ser dado se a transmis-
são não puser em causa a continuidade e independência da sociedade;

e) É livre a transmissão das acções referidas na alínea b), se a so-
ciedade não se pronunciar, sobre o pedido de consentimento, no pra-
zo de 60 dias, contados da data da sua recepção;

f) Se recusar o consentimento à transmissão, a sociedade deve fa-
zer adquirir as acções em causa, por outra pessoa ou entidade, nas
condições de preço e de pagamento propostas, ou pelo valor real se
se tratar de transmissão gratuita ou se se provar que o preço propos-
to foi simulado.

3 — Igualmente até 2010, inclusive, o penhor ou a constituição de
usufruto sobre acções só são lícitos se forem efectuados com prévia
autorização da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 — Temporariamente, para estabilizar a posse das acções e a uti-
lização do respectivo direito de voto, é criado um conselho superior,
ao qual são conferidas, no quadro da competência própria e exclusi-
vamente, as funções deliberativas, fiscalizadoras e consultivas defini-
das nos n.os 6, 7, 8 e seguintes.

2 — O conselho superior é constituído por nove membros efecti-
vos, que escolherão, de entre si, o presidente, e por cinco membros
suplentes, os quais substituirão, os efectivos, nos seus impedimentos.

3 — Os membros do conselho superior podem ser accionistas ou
não, sendo tais funções incompatíveis com as de membro do conse-
lho de administração.

4 — Os membros do conselho superior, eleitos em assembleia ge-
ral, para um único mandato de seis anos, correspondente aos exercí-
cios de 2005-2010, exercerão os seus cargos gratuitamente, sem pre-
juízo do reembolso das despesas decorrentes desse exercício.

5 — As reuniões do conselho superior serão convocadas, pelo seu
presidente, por carta registada com aviso de recepção e ou por outro
meio idóneo que for acordado, sendo as decisões tomadas por maioria
dos membros, em efectividade de funções, que estiverem presentes, e
o quórum mínimo constituído por cinco membros.

6 — Compete, em especial, ao conselho superior, vigiar pela ob-
servância da continuidade e independência da sociedade e decidir e
pôr em prática, apenas com aquele objectivo e logo que considere
necessário, as medidas adequadas, nomeadamente:

a) Deliberar sobre a autorização à transmissão e à oneração de
acções, nos termos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º, bem como
efectuar a comunicação prevista na alínea c) do mesmo n.º 2;

b) Deliberar sobre a concretização da criação e extinção de acções
privilegiadas e sobre a fixação dos respectivos direitos;

c) Deliberar sobre a aquisição de acções próprias e a realização,
com elas, das operações legais que tiver por convenientes, nos ter-
mos previstos no artigo 8.º

7 — Compete, igualmente, ao conselho superior, com carácter
vinculativo:

a) Proceder à fixação das remunerações dos membros da mesa da
assembleia geral e dos restantes órgãos sociais, referida no n.º 2 do
artigo 13.º;

b) Emitir parecer, sobre a sua eventual extinção, antes do termo
do mandato referido no n.º 4.

8 — Compete, ainda, ao conselho superior, emitir parecer, mera-
mente consultivo:

a) Sobre a cooptação de membros da mesa da assembleia geral e
dos restantes órgãos sociais;

b) Sobre alterações estatutárias;
c) Sobre os assuntos que lhe forem submetidos, para tanto, pelos

accionistas ou pelos restantes órgãos sociais.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Peru. 2009969812

PORTO
PAÇOS DE FERREIRA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO — MÁRIO
DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01640/010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505445816;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2008717526
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MÓVEIS — IRMÃOS BARBOSA DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01791/011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505763079;
data da apresentação: 05062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011113970

MOBILIMENDES — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01997/020829; identificação de pessoa colectiva n.º 506054667;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011118492

FRANCISCO SOUSA MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01575/001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505205440;
data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2008713431

PAFEGÁS — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 001051/960814; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697591; data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011101301

COSTA NETO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01046/960722; identificação de pessoa colectiva n.º 503679690;
data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2000110223

PÃO QUENTE E PASTELARIA DO CALVÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01195/980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504036106;
data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011101328

CORREIO ANTIGO — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01501/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 505032554;
data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011082609

ELECTRO PACENSE — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00477/871207; identificação de pessoa colectiva n.º 501905634;
data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011082625

CONFECÇÕES O TRONO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01269/980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504190342;
data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011118166

AUGUSTO COELHO, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00165/770323; identificação de pessoa colectiva n.º 500656649;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011101093

M. G. M. — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00931/940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503263397;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2011113415
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PAREDES

MARIA MANUELA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02125/
20000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504801090; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007774402

A. M. OLIVEIRA, MOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02210/
20000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504916807; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007783789

BESSA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02126/
20000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504796364; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007783762

URBIGANDRA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01655/
19970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503840017; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2004018305

GANDRALAR — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02771/
20020325; identificação de pessoa colectiva n.º 506053687; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007802120

INOXTAD — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02068/
19990820; identificação de pessoa colectiva n.º 504599801; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2002.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007773260

INOXTAD — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02068/
19990820; identificação de pessoa colectiva n.º 504599801; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2003.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007773252

PORTO — 1.A SECÇÃO

ENERLOUSADO — RECURSOS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 727/20051025; identificação de pessoa colectiva
n.º 507240340; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
4/20050425; pasta n.º 13 727.

Certifico que, por escritura de 13 de Outubro de 2005, lavrada no
Cartório do Notário Celso dos Santos, entre FINERGE — Gestão de
Projectos Energéticos, S. A., com sede na Rua do Engenheiro Ferrei-
ra Dias, 161, Ramalde, no Porto, e TP — Sociedade Térmica
Portuguesa, S. A., com sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo,
29, 3.º, em Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que passa
a reger-se pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

Denominação e composição

A sociedade adopta a denominação de ENERLOUSADO — Recur-
sos Energéticos, L.da

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a exploração de uma central de coge-
ração destinada à produção de energia eléctrica e de energia térmica
sob a forma de vapor, podendo ainda a sociedade dedicar-se a quais-
quer actividades complementares ou acessórias que, eventualmente,
venham a ser necessárias ou a ter relação com o objecto principal.

ARTIGO 3.º

Duração e início de actividade

A sociedade iniciará a sua actividade na data de celebração da escri-
tura pública de constituição e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Sede social

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Ferreira
Dias, 161, freguesia de Ramalde, no Porto.

2 — A gerência pode, por meio de simples deliberação, deslocar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 5.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de dois mil e
quinhentos euros, pertencente à sócia TP — Sociedade Térmica Por-
tuguesa, S. A., e outra de dois mil e quinhentos euros, pertencente à
sócia FINERGE — Gestão de Projectos Energéticos, S. A.

ARTIGO 6.º

Cessão e oneração de quotas

1 — Na cessão de quotas a terceiros é concedido o direito de pre-
ferência aos sócios, a exercer nos seguintes termos:

a) O sócio que pretenda ceder a quota de que é titular deverá no-
tificar a gerência, por carta registada com aviso de recepção, indican-
do a identidade do adquirente e as condições da cessão;

b) No prazo de 10 dias após a recepção da notificação referida na
alínea anterior, a gerência deverá informar os restantes sócios da exis-
tência de proposta e das respectivas condições, para que estes possam
exercer o seu direito de preferência;
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c) Se algum dos sócios pretender exercer o seu direito de preferên-
cia deverá notificar a gerência, por carta registada com aviso de re-
cepção, nos 10 dias seguintes à recepção da notificação referida na
alínea anterior;

d) A gerência dará conhecimento das respostas que tiver recebido
ao sócio que deseja transmitir a sua quota, por carta registada com
aviso de recepção, nos cinco dias seguintes à recepção da notificação
referida na alínea anterior, e a cessão da quota terá lugar em condi-
ções idênticas às da proposta;

e) Se mais de um sócio pretender exercer o seu direito de preferên-
cia, a quota será rateada entre os sócios na proporção das quotas de
que sejam titulares e a transmissão terá lugar em condições idênticas
às da proposta.

2 — É livre a transmissão de quotas realizada a favor de sociedade
controlada pelo sócio vendedor ou de sociedade que controle o sócio
vendedor, não se aplicando neste caso o disposto no número anterior.

3 — Para efeitos do n.º 2 antecedente, entende-se por controlo
uma participação directa ou indirecta de pelo menos 50 % no capital
da sociedade controlada.

4 — Nenhum dos sócios poderá sub-rogar terceiros na sua quota ou
dá-la de garantia, salvo quando tais actos sejam expressamente acei-
tes pelos restantes sócios.

ARTIGO 7.º

Amortização da quota

1 — Além dos legalmente estabelecidos, a sociedade poderá amor-
tizar 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 qualquer outra

forma de apreensão judicial ou administrativa;
c) Declaração de insolvência do sócio ou apresentação a processo

especial de recuperação de empresas;
d) Sujeição a concordata, acordo de credores, gestão controlada ou

convocação de credores, ainda que extrajudicial, por parte do sócio;
e) Violação pelo sócio do disposto no artigo 6.º do contrato de

sociedade.
2 — O preço da amortização será o valor da quota, segundo o úl-

timo balanço aprovado, e poderá ser pago em quatro prestações se-
mestrais, iguais e sucessivas.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
no entanto, os sócios dar a correspondente redução do capital ou o
aumento do valor das restantes quotas, ou ainda a criação de uma ou
mais quotas para alienação a terceiros.

ARTIGO 8.º

Assembleia de sócios

1 — Convocatória da assembleia. — A assembleia será convocada
a requerimento de qualquer sócio, ou ainda por dois gerentes, median-
te carta registada com aviso de recepção, enviada aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência sobre a data fixada para a reu-
nião. A referida convocatória será acompanhada da ordem de traba-
lhos, bem assim como pela informação e documentação necessária à
sua preparação. Na referida convocatória poderá ser, desde logo, fi-
xada data, hora e local para reunião em segunda convocatória, não
podendo entre ambas as reuniões mediar menos de quarenta e oito
horas.

2 — Constituição. — Para que a assembleia se constitua validamente
é cumulativamente necessária, em primeira convocatória, a presença
de três quartas partes dos votos e da metade e mais um dos sócios.
Em segunda convocatória, a assembleia constitui-se validamente com
qualquer número de sócios presentes e votos representados.

3 — Funcionamento da assembleia. — A reunião será presidida pelo
representante do sócio com maior participação na sociedade, que di-
rigirá a mesma, e em caso de igualdade das quotas, pelo sócio ou seu
representante que for mais velho. A reunião será secretariada por
qualquer gerente que se encontra presente, o qual redigirá a respectiva
acta e dela emitirá as necessárias certidões. A acta poderá ser aprova-
da na própria reunião.

4 — Deliberações. — Com excepção das matérias para as quais a
lei ou os presentes estatutos exijam maioria qualificada, as delibera-
ções serão tomadas por maioria dos votos. Nesse sentido, fica expli-
citamente definido que para as deliberações de modificação destes
estatutos e de fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade
são necessários votos correspondentes a dois terços do capital repre-
sentado na assembleia.

5 — Para além de outras competências que não estejam especifi-
camente atribuídas nestes estatutos, cabe especialmente à assembleia
de sócios deliberar sobre:

a) As contas do ano anterior e o orçamento do ano que estiver em
curso;

b) Os montantes a distribuir provenientes dos lucros;
c) A eleição e destituição dos gerentes;
d) A fiscalização das actividades da gerência.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A administração da sociedade é assegurada por quatro geren-
tes, sendo dois gerentes designados pela sócia TP — Sociedade Tér-
mica Portuguesa, S. A., e os outros dois pela sócia FINERGE — Ges-
tão de Projectos Energéticos, S. A.

2 — A sociedade obriga-se com duas assinaturas sendo, em qual-
quer caso, sempre obrigatória a intervenção de um gerente designado
por cada uma das sócias.

3 — Para além de todas as que estão previstas na lei e nestes esta-
tutos, a gerência tem as seguintes competências:

a) A gestão de todas as actividades da sociedade, devendo nessa
matéria subordinar-se às decisões da assembleia de sócios apenas quando
a lei ou estes estatutos o determinarem;

b) A elaboração das contas e do orçamento anual;
c) A representação plena e exclusiva da sociedade perante tercei-

ros, em juízo ou fora dele;
d) A aquisição, a alienação e a oneração de viaturas e bens de equi-

pamento e de bens imóveis, desde que tais operações estejam previs-
tas no orçamento aprovado pela assembleia de sócios, excepto no
caso das viaturas e bens de equipamento se o seu valor agregado anual
não ultrapassar cinquenta mil euros, caso em que a competência da
gerência é incondicional;

e) Prestação de cauções e garantias reais pela sociedade, desde que
tais operações tenham sido previamente aprovadas pela assembleia
de sócios;

f) Delegar a totalidade ou parte dos seus poderes em ou mais gerentes.
4 — Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-

rado em assembleia de sócios.

ARTIGO 10.º

Prestações acessórias de capital

1 — Para fazer face às despesas de investimento e exploração da
sociedade, poderá ser exigido aos sócios a realização de prestações aces-
sórias de capital, a título oneroso, até ao montante necessário à cober-
tura de tais despesas, conforme deliberado pela gerência e desde que se
encontrem previamente contempladas no orçamento anual aprovado.

2 — As prestações serão depositadas no prazo de 60 dias contados
desde a data da notificação dos sócios para o efeito, na conta bancá-
ria da sociedade que lhes for indicada.

3 — O regime de amortização das prestações acessórias de capital
será fixado no orçamento que inicialmente as delibere, devendo a
amortização efectuar-se independentemente dá existência de lucros
do exercício.

ARTIGO 11.º

Distribuição de lucros

1 — Os lucros distribuíveis terão a aplicação que lhe for deliberada
em assembleia de sócios por maioria dos votos correspondentes ao
capital, podendo ser deliberada a não distribuição no exercício.

2 — No caso de se produzirem de forma clara excedentes nas dis-
ponibilidades de tesouraria face às previsões de receitas e despesas,
proceder-se-á, total ou parcialmente, à sua distribuição antecipada
pelos sócios, observados os condicionamentos legais, proporcional-
mente às suas participações e por conta dos resultados do exercício.
A forma de distribuição desses excedente será determinada pela as-
sembleia de sócios.

3 — Uma vez aprovadas as contas do exercício pela assembleia de
sócios, estes deverão restituir imediatamente à sociedade as impor-
tâncias por si recebidas ao abrigo do número anterior, na parte que
exceda o que lhes tenha sido atribuído na distribuição de lucros.

ARTIGO 12.º

Exercício económico

O exercício económico terá o seu início no dia 1 de Janeiro e o seu
termo no dia 31 de Dezembro de cada ano, com excepção do primei-
ro exercício, o qual terá o seu início na data da escritura de constitui-
ção da sociedade.

ARTIGO 13.º

Dissolução da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e nos
seguintes casos:

1.º Por acordo unânime dos sócios;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 96 — 18 de Maio de 20069786

2.º Pela extinção da actividade que constitui o seu objecto ou por
impossibilidade de o realizar;

3.º Por paralisação dos órgãos sociais da sociedade de modo que
resulte impossível o seu funcionamento;

4.º Por não se ajustar a actividade da sociedade ao objecto estabe-
lecido no artigo 2.º destes estatutos.

2 — Verificada a causa de dissolução da sociedade, se não se conse-
guir obter uma deliberação unânime dos sócios no prazo de dois me-
ses a contar da data em que tiver ocorrido a causa da dissolução, qual-
quer sócio poderá requerer judicialmente a dissolução.

ARTIGO 14.º

Liquidação da sociedade

1 — Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à liquidação definitiva
da mesma, ao pagamento das dívidas a terceiros e ao encerramento
das contas bancárias.

2 — O saldo apurado, respeitadas as precedentes obrigações, será
distribuído por todos os sócios na proporção da respectiva participa-
ção na sociedade.

Está conforme.

O Adjunto do Conservador, António Manuel da Silva Ferreira
Simões. 2008940896

PORTO — 2.A SECÇÃO

PORCELANOSA PORTO — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 810; identificação de pessoa colectiva n.º 507347595; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20051011.

Certifico que, pela escritura lavrada em 7 de Outubro de 2005, no
Cartório Notarial do Porto, a cargo da notária, licenciada Ana Paula
Ferreira Neves de Castro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se irá reger pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Tipo social e firma

A sociedade assume a forma de sociedade anónima e adopta a fir-
ma de Porcelanosa Porto — Comércio de Materiais de Cons-tru-
ção, S. A.

ARTIGO 2.º

Duração e sede social

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
na Rua do Engenheiro Luís Delgado dos Santos, 76, freguesia de Ra-
malde, Porto.

2 — Por deliberação do conselho de administração pode a socieda-
de mudar a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar em
qualquer ponto do território nacional ou fora dele, sucursais, agênci-
as, delegações ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a comercialização e venda de
todo o tipo de materiais de construção.

2 — A deliberação do conselho de administração pode a sociedade
adquirir participações noutras sociedades de responsabilidade limitada,
mesmo que com objecto social diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais, bem como ser parte em agrupamentos com-
plementares de empresas, associações e participações e consórcios.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de um milhão, oitocentos e setenta e quatro
mil, quatrocentos e sessenta euros, representado por trezentas e se-

tenta e quatro mil oitocentas e noventa e duas acções, com o valor
nominal de cinco euros cada.

2 — O capital social está integralmente subscrito e realizado pela
cisão da sociedade Porceven Portugal — Promoção Imobiliária, S. A.

ARTIGO 5.º

Aumento do capital social

O capital social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, nos
termos da lei.

ARTIGO 6.º

Obrigações e outros valores mobiliários

1 — A sociedade poderá emitir obrigações ou outros valores mobi-
liários admitidos por lei.

2 — A emissão de obrigações não convertíveis em acções pode ser
deliberada pelo conselho de administração.

ARTIGO 7.º

Acções preferenciais sem voto

1 — A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.
2 — As acções ordinárias podem ser convertidas em acções prefe-

renciais sem voto.
3 — As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, ficar

sujeitas a remição em data fixa ou quando a assembleia geral o deliberar.
4 — Quando remíveis as acções serão remidas pelo valor nominal

ou, se a assembleia geral assim o deliberar e determinar, com a con-
cessão de um prémio.

ARTIGO 8.º

Regime de transmissão de acções

1 — Não estará sujeita a limitação de tipo algum a transmissão de
acções por qualquer das formas legais, seja intervivos ou mortis cau-
sa, a favor de ascendentes, descendentes, cônjuge do accionista trans-
mitente ou entre accionistas.

2 — A transmissão intervivos de acções por qualquer das formas
legais, que se pretenda realizar a favor de pessoa não compreendida
no número anterior, estará sujeita às seguintes regras:

a) A transmissão poderá efectuar-se por qualquer forma de aliena-
ção onerosa reconhecida pela lei;

b) O Accionista que pretenda alienar as suas acções deverá comu-
nicar a sua intenção ao conselho de administração, indicando o preço
de venda, as condições do negócio e o nome do potencial comprador;

c) Nos 60 dias seguintes à notificação referida na alínea anterior, o
conselho de administração convocará uma assembleia geral extraor-
dinária de accionistas, na qual cada um dos restantes accionistas po-
derá exercer o direito de preferência na compra total ou parcial das
acções. Se o direito de preferência for exercido por todos os accio-
nistas sobre todas as acções em venda, estas serão distribuídas por
todos eles, respeitando-se a proporção do capital social que cada ac-
cionista possui na sociedade;

d) A preferência poderá efectuar-se pelo preço fixado pelo vende-
dor. No entanto, bastará que algum dos accionistas que haja exercido
o direito de preferência não esteja de acordo com o referido preço,
para que este seja fixado por recurso à Arbitragem. No primeiro caso,
os accionistas compradores deverão proceder ao pagamento do preço
fixado no prazo de um mês após o exercício do direito de preferên-
cia; caso seja necessário recorrer à arbitragem, o preço será pago nos
15 dias seguintes ao trânsito em julgado da sentença ditada por árbitro;

e) Caso nenhum accionista decida exercer o direito de preferência,
o accionista poderá vender as suas acções à pessoa por ele indicada
na notificação, mas apenas o poderá fazer durante os 30 dias seguin-
tes à realização da assembleia geral extraordinária de accionistas.

3 — A aquisição mortis causa de acções, a favor de pessoas distin-
tas das indicadas no número um, ou como consequência de procedi-
mento judicial ou administrativo de execução, estará sujeita às limita-
ções impostas no número anterior.

4 — Em caso de aquisição mortis causa de acções, a solicitação de
inscrição da respectiva aquisição das acções no livro de registo equi-
vale à notificação indicada na alínea b ) do número dois, sem prejuízo
do disposto na lei.

5 — As comunicações e notificações previstas neste artigo serão
realizadas por meio de carta registada com aviso de recepção.

6 — A contagem dos prazos estabelecidos no presente artigo deverá
ser feita a partir da data de expiração do prazo imediatamente anterior,
se o houver, e tendo em consideração apenas os dias úteis decorridos.

7 — O conselho de administração assegurará o cumprimento do
disposto no presente artigo, emitindo, a final, para todos os accionis-
tas, documento que o ateste.

8 — A sociedade poderá desconhecer as comunicações que cum-
pram o preceituado neste artigo.
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ARTIGO 9.º

Acções próprias

É admitida a aquisição de acções e obrigações próprias em todos os
casos e nos termos em que a lei o permite.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por aquela, por períodos de quatro anos, e entre
accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 12.º

Participação na assembleia e sua convocação

1 — Não é permitida a participação na assembleia geral aos acci-
onistas sem direito de voto e aos obrigacionistas, sem prejuízo do
disposto na lei quanto a representantes comuns.

2 — Só podem participar na assembleia geral os accionistas que
tiverem as suas acções averbadas em seu nome nos livros de registo
da sociedade ou depositadas em instituição legalmente autorizada para
o efeito ou na sede da sociedade, pelo menos 15 dias antes da data da
realização desta.

3 — Entre a última publicação da convocatória e a data da assem-
bleia deve mediar, pelo menos, um período de 30 dias.

ARTIGO 13.º

Quórum constitutivo

A assembleia só poderá deliberar validamente em primeira convo-
catória se estiverem presentes ou representados accionistas que dete-
nham, peio menos, acções correspondentes à maioria do capital so-
cial.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição e presidente do conselho, designação
e substituição dos seus membros

1 — O conselho de administração é composto de três, cinco, ou
sete membros, eleitos pelos accionistas, por períodos de quatro anos.

2 — As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de admi-
nistração devem ser preenchidas por cooptação.

3 — O conselho designará, de entre os seus membros, o seu presi-
dente.

4 — Nas suas faltas ou impedimentos o presidente será substituído
pelo vogal do conselho de administração por si designado para o efeito.

5 — A assembleia geral deliberará sobre a necessidade ou não dos
administradores prestarem caução.

ARTIGO 5.º

Reunião e deliberações do conselho

1 — O conselho de administração fixará as datas ou a periodicida-
de das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre
que convocado pelo respectivo presidente, o qual poderá proceder a
tal convocação por sua iniciativa ou por requerimento de dois admi-
nistradores ou do fiscal único.

2 — Os membros do conselho de administração poderão fazer-se
representar nas reuniões por outro membro do conselho, designado
por simples carta dirigida a quem presidir à reunião.

3 — Os membros do conselho de administração que não possam
estar presentes na reunião poderão, em caso de deliberações conside-
radas urgentes pelo respectivo presidente, expressar o seu voto por
carta dirigida ao presidente.

4 — As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre da acta, que consignará os votos de vencido.

ARTIGO 16.º

Competência

Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes, re-
presentando a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente,
assim como deliberar sobre qualquer assunto da administração da so-
ciedade, nomeadamente os indicados no artigo 406.º do Código das
Sociedades Comerciais, e ainda pactuar com devedores e credores,
confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções.

ARTIGO 17.º

Delegação de poderes de gestão

1 — O conselho de administração, por deliberação, poderá delegar
num ou mais administradores delegados ou numa comissão executiva
formada por um número impar de administradores a gestão corrente
da sociedade, nos termos da lei.

2 — A deliberação do conselho de administração deve fixar os li-
mites da delegação atentas as limitações legais e no caso de criar uma
comissão deve estabelecer a composição e modo de funcionamento
desta.

ARTIGO 18.º

Vinculação

A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de qualquer um dos
membros do conselho de administração e, bem assim, pela de procura-
dor ou procuradores, mas neste último caso, em conformidade com os
poderes outorgados.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 19.º

Fiscalização da sociedade

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efecti-
vo e por um fiscal único suplente, eleitos pela assembleia geral, por
períodos de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados apurados

ARTIGO 20.º

Aplicação dos resultados

A assembleia geral pode deliberar, por maioria simples dos votos
emitidos, a retenção da totalidade ou de determinada percentagem do
lucro de exercício que, nos termos da lei, seja distribuível.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e finais

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos legais.
2 — A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e

pelas deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos respectivos
accionistas, administradores, seus herdeiros ou representantes, assim
como para todos os litígios entre accionistas ou entre estes e os ad-
ministradores, fica estipulado a competência do foro da Comarca do
Porto, com expressa renúncia a qualquer outra.

Mais certifico que a presente sociedade resultou da cisão simples da
sociedade Porceven PORTUGAL — Promoção Imobiliária, S. A., com
sede na referida Rua do Engenheiro Luís Delgado dos Santos, 76.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2008074331
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SANTO TIRSO

TERMOCOVLAR, FABRICO DE TERMOACUMULADORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 507535600; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 02/20051115.

Certifico que Carlos Tavares Dias constituiu a sociedade em epí-
grafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Termocovlar, Fabrico de Ter-
moacumuladores, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Travessa das Covas, 41, B, freguesia de
Água Longa, concelho de Santo Tirso.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico, comércio, montagens, assistên-
cia técnica e representações de termoacumuladores eléctricos e sola-
res, esquentadores, artigos de ourivesaria, caldeiras domésticas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

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

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididas pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006171488

HÉLDER COELHO — ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6182/20050121; identificação de pessoa colectiva
n.º 506972968; data da entrega: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006170252

PERMOSTAMPA, ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502172797; averbamento n.º 1 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 01, 02 e 03/20051130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções dos gerentes Guilherme Joaquim Mon-
teiro Pereira e Horácio Joaquim Monteiro Pereira, por renúncia em
22 de Novembro de 2005. Procedeu-se ainda à alteração do contrato
de sociedade, quanto ao artigo 5.º do pacto social, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos geren-
tes designados em assembleia geral, ficando o sócio Horácio Pereira
com direito especial à gerência, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006170147

JOSÉ COELHO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503548740; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
of. 01 e 03/20051124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente José Coelho Fernandes, por
renúncia em 28 de Setembro de 2005. Procedeu-se ainda à alteração
do contrato de sociedade, quanto aos artigos 3.º e corpo do 5.º, do
pacto social, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e de cem mil
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de cinquen-
ta mil euros cada, uma de cada um dos sócios, Paulo Manuel Pimenta
de Almeida e Carla Alexandra Martins Fernandes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios, Paulo
Manuel Pimenta de Almeida e Carla Alexandra Martins Fernandes,
que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de um só
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2000544711

NARCISO DIAS PIMENTA MACHADO FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507243706; inscrição n.º 1, data da apresen-
tação: 20051114.

Certifico que relativamente à sociedade, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 1, apresentação n.º 2/20051114.
Contrato de sociedade e designação de membros de órgãos sociais:
Firma: Narciso Dias Pimenta Machado Fernandes, Unipessoal, L.da
Identificação de pessoa colectiva n.º 507243706.
Natureza jurídica: sociedade por quotas.
Sede: Rua de António Abreu Machado, pavilhão O.
Distrito: Porto.
Concelho: Santo Tirso.
Freguesia: Aves.
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Objecto: confecção de artigos de vestuário.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
Quota: € 5000.
Titular: Narciso Dias Pimenta Machado Fernandes.
Estado civil: casado.
Nome do cônjuge: Arminda Eduarda Monteiro Fernandes Machado.
Regime de bens: comunhão de adquiridos.
Forma de obrigar os órgãos sociais:
Forma de obrigar/órgãos sociais: intervenção do gerente.
Gerência:
Narciso Dias Pimenta Machado Fernandes.
Residência/sede: Rua de António Abreu Machado, 10, 1.º, direito,

Vila das Aves.

25 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Carla de Morais Barros Fernandes. 2006171399

ELISA MOREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 507506103; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 02/20051207.

Certifico que Elisa de Oliveira Moreira constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Elisa Moreira, Sociedade
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rampa das Bouças Novas,
freguesia de Vilarinho, concelho de Santo Tirso.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos têxteis lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está concentrado numa única quota pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Porém, fica desde já designada gerente a única sócia, Elisa de
Oliveira Moreira.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006202855

L. A. ROSA — MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 507555279; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 01/20051207.

Certifico que Lígia Andreia da Silva Rosa constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de L. A. ROSA — Móveis,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Lameirões, 67, 4825-
-090 Água Longa, Santo Tirso.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio e fabrico de
mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000 e corresponde à quota de igual valor nominal, pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica cargo do
sócia única Lígia Andreia da Silva Rosa.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade fica afecta à sócia
Lígia Andreia da Silva Rosa, que desde já fica designada gerente, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade é necessário apenas a assinatura da geren-
te ora designada.

ARTIGO 7.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente cinco vezes
o capital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006202847

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS PEDRA
DO COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502450061; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
of. 08 e 09/20051206; pasta n.º 2031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Paulo Gonçalves Soares,
por renúncia em 22 de Novembro de 2005. Procedeu-se ainda à alte-
ração do contrato de sociedade, quanto aos artigos 3.º e 5.º do pacto
social, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
cinco mil euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de
quinze mil euros, pertencente ao sócio, Joaquim Artur Martins e ou-
tra do valor nominal de dez mil euros, pertencente à sócia Octávio
Lima & Fernandes, L.da

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio, Joa-
quim Artur Martins.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386857

OCTÁVIO, LIMA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501233067; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 07/20051206; pasta n.º 1126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração de pacto, quanto aos artigos 4.º e 6.º do respec-
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tivo contrato, aditando a este último um § único, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, distribuído por oito quotas: uma do valor nominal de cin-
quenta e um mil e quinhentos euros e três iguais do valor nominal de
sete mil e quinhentos euros cada, todas pertencentes ao sócio, Joa-
quim Artur Martins, uma quota do valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros e outra do valor nominal de dez mil e quinhentos eu-
ros, ambas pertencentes ao sócio, Ângelo Humberto Gonçalves
Martins, uma quota do valor nominal de dois mil e quinhentos euros
e outra do valor nominal de dez mil e quinhentos euros, ambas per-
tencentes ao sócio Paulo Jorge Gonçalves Martins.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Joa-
quim Artur Martins, bastando a assinatura de um gerente para que a
sociedade fique validamente obrigada em todos os seus actos e con-
tratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e ven-
da de viaturas automóveis, bem como celebrar contratos de leasing,
contratos de locação financeira e contratos financeiros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386849

ALGO — TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE VIDROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 507366131; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 01/20051205; pasta n.º 6318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu-se ao
aumento de capital de € 5000 para € 15 000. Procedeu-se ainda à
alteração do contrato de sociedade, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, os
artigos 3.º, 4.º e 6.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Algo — Transformação e Co-
mércio de Vidros, L.da, e tem a sua sede na Rua de Joaquim Oliveira
Costa, Ermida, freguesia de Santa Cristina do Couto, concelho de Santo
Tirso.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, distribuído por três quotas iguais do valor nominal de cinco
mil euros cada, uma de cada um dos sócios, Alberto de Sousa Gonçal-
ves, António Augusto da Silva Torres e Pedro Miguel Moreira Alves.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos
sócios, António Augusto da Silva Torres e Pedro Miguel Moreira
Alves, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

3 — Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
viaturas automóveis, bem como celebrar contratos de leasing, con-
tratos de locação financeira e contratos financeiros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante máximo de trinta mil eu-
ros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386830

SACRORUM CUSTOS — CONSERVAÇÃO
E RESTAURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504079069; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 03/20051202; pasta n.º 3884.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu-se ao
aumento de capital de € 1995,20 para € 5000, tendo sido, alterado
o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386059

GLÓRIA DUARTE — INDÚSTRIA TÊXTIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5476/20020115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505835304; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/
20050810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006203215

ORA — SERV.,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507488369; inscrição n.º 1; data da apresen-
tação: 20051104.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/20051104.
Contrato de sociedade e designação de membro de órgão social.
Firma: Ora — Serv., L.da

Número de identificação de pessoa colectiva: 507488369.
Natureza jurídica: sociedade por quotas.
Sede: Zona Industrial Alto da Cruz, armazém E, Fontiscos, distrito

do Porto, concelho de Santo Tirso, freguesia de Santo Tirso.
Objecto: Serviços de design industrial e equipamento de interiores

e exteriores, café e snack-bar, eventos sociais e desportivos.
Capital: 10 000 euros.
Sócios e quotas:
Quota: 5000 euros.
Titular: Catarina Lucélia Pereira Mendonça.
Estado civil: solteira maior.
Quota: 5000 euros.
Titular: Carina Daniela Campos Leal.
Estado civil: solteira, maior.
Forma de obrigar/órgãos sociais:
Forma de obrigar: intervenção de dois gerentes.
Órgão designado:
Gerência: Catarina Lucélia Pereira Mendonça.
Residência/sede: Urbanização da Barca, bloco A, porta 5, 4.º, es-

querdo, Trofa.
Carina Daniela Campos Leal.
Residência/sede: Rua das Rosas, 73, Vila das Aves, Santo Tirso.
Data da deliberação: 3 de Outubro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Carla de Morais Barros Fernandes. 2008952479
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IMOCAMPO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2452/19920117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502743360; data do depósito: 20072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2011299047

ARCOFIO — FIAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4157/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504282310;
data do depósito: 05072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2000591558

ARCOTINTO — TINTURARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4156/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504282409;
data do depósito: 05072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2000591566

NORPRINT, ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4467/991217; identificação de pessoa colectiva n.º 502923318;
data do depósito: 07072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

23 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2012386024

GYMA (PORTUGAL) — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6023/20040127; identificação de pessoa colectiva
n.º 503753238; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 09, 10 e 11/20050809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções dos gerentes Carla Maria Françoise Heuvelmans
Perret em 20 de Junho de 2005 e Claude Albert Tournaire em 21 de
Junho de 2005, por renúncia.

Foi registada ainda a nomeação de gerente de Benoit Yves Ducros,
por deliberação em 20 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006210343

VÍTOR R. COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4551/000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504660985;
data do depósito: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

25 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006170279

OURANIL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4355/19990813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504789988; data do depósito: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006197339

TROFA

DIBEMARKA REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6160/
051103; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 2/20051128.
Cessação de funções de gerente de Marta Cristina Marques da Sil-

va, em 23 de Novembro de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 3/20051128.
Designação de gerente de Jaime Castro Ramos Pereira, casado, em

23 de Novembro de 2005.

Conferi e está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adélia da
Conceição Rodrigues Vieira de Castro. 2008953998

IBEROELEVA — TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4709/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 503531073; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/20051122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
fusão e alterado o capital:

ARTIGO 3.º

O capital social é de um milhão e dois mil euros e encontra-se
dividido em três quotas iguais do valor nominal de € 334 000, cada,
sendo duas do sócio Agostinho Malheiro Pais e uma do sócio Améri-
co Dias Moreira.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adélia da
Conceição Rodrigues Vieira de Castro. 2008953971

TROFA-PARK — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO EMPRESARIAL, E. M.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2/040720;
data da apresentação: 16112005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Lopes Rodrigues. 2008952452
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VILA NOVA DE GAIA

CONTRATUAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504276786; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20051125.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais.
Órgão designado:
Gerência: Carlos Alberto Antunes da Silva.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua da Ponte, 272, 2.º, esquerdo, Rio Tinto, 4435-

-402 Gondomar.
Francisco António Fonseca Monteiro.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua da Herdade, 177, 2.º, direito, Oliveira do Dou-

ro, 4400 Vila Nova de Gaia.
Data da deliberação: 22 de Outubro de 2002.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313507

VIDRARIA DE CORVADELO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507521919; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20051130.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vidraria de Corvadelo — Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Nossa Senhora Fá-
tima, 155, freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o de transformação e colocação de vidro plano.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros representado por uma só quota do
seu único sócio Mário Rodrigues dos Santos, encontrando-se total-
mente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo 20.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob a sua inteira res-
ponsabilidade que o capital social de cinco mil euros já foi depositado
numa conta aberta no Banco Millennium BCP, Balcão de São Félix
da Marinha.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Mário Rodri-
gues dos Santos, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade unipes-
soal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 artigo 270.º-C do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes á sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com sociedade para a prossecução do objecto desta.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2012313663

MUNDOFINANCE — CONSULTORES FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507543840; inscrição n.º 1,
número e data da apresentação: 20/20051129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MUNDOFINANCE — Consulto-
res Financeiros, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Camilo Vaz, 25, 1.º, salas Q e R,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultadoria financeira.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, dividido em três quotas, uma do valor
nominal de quatro mil euros, pertencente ao sócio António Mendes
Teixeira, e duas iguais do valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente uma a cada um dos restantes sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeado gerente o sócio António Mendes
Teixeira.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2012313540

CANELMOB — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507297903; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 18 e 19/20051219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: administrador — Manuel Pereira Nu-

nes, por renúncia, em 13 de Dezembro de 2005.
Designação de membros de órgãos sociais.
Conselho de administração: administrador — António Manuel Si-

maria Gonçalves, com residência/sede na Rua de Delfim de Lima, 176,
1.º, Canelas, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: efectivo — A. Gonçalves Monteiro & Associados,
SROC, representada por António Soares, ROC, com residência/sede
na Rua de João de Deus, 6, 6.º, sala 602, 4100-456 Porto; suplen-
te — Fernando da Silva Rente, ROC, com residência/sede na Rua de
Moçambique, 99 4470 Maia.

Data da deliberação: 13 de Dezembro de 2005.
A designação do administrador é para preenchimento de vaga no

âmbito do mandato em curso de 2005-2008.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012318312

SANTARÉM
BENAVENTE

COSMOLIFE — REPRESENTAÇÕES E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1611/
050210; identificação de pessoa colectiva n.º P 507251695; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050210.

Certifico que entre Marco Bruno da Costa da Cunha Senão, soltei-
ro, maior, residente na Urbanização Porto Belo, lote 19, 1.º, direito,
Porto Alto, Samora Correia, Benavente, e Ângela Maria Beato Di-
nis, solteira, maior, residente na Urbanização Porto Belo, lote 19,
1.º, direito, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Denominação, sede e duração

1.º

A sociedade adopta a denominação de Cosmolife — Representa-
ções e Cosméticos, L.da, tem a sua sede na Tapada do Brejo, lote 16,
loja 2, em Samora Correia, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do concelho de Benavente ou para concelhos limítrofes e, bem
assim, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas legais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

Objecto

2.º

1 — A sociedade tem por objecto a comercialização por grosso ou
a retalho de artigos de higiene e beleza e, bem assim, a comercializa-
ção de produtos conexos e, bem assim, a comercialização e distribui-
ção de representações e marcas nacionais ou estrangeiras.

2 — A sociedade, poderá, em qualquer momento, associar-se com
terceiros nomeadamente, para tomar parte em agrupamentos com-
plementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse

económico, consórcios ou associações ,fim participação e, bem as-
sim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em
sociedades de responsabilidade limitada, com objecto igual ou diferen-
te do seu u sujeitas a leis especiais.

Capital social

3.º

3 — O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de cinquenta mil euros, correspondente à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de quarenta e nove mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Marco Bruno da Costa da Cunha Serrão e uma do valor
nominal de quinhentos euros pertencente à sócia Ângela Maria Beato
Dinis.

Prestações suplementares e suprimentos

4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao valor do capital social, nos termos e condições a deliberar em as-
sembleia geral.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral.

Cessão de quotas

5.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a terceiros fica dependente do consenti-

mento da sociedade a qual, em primeiro lugar, e os sócios, em segun-
do, gozam do direito de preferência que será exercido pelo valor que
a quota tenha nos.º termos do último balanço aprovado.

Gerência

6.º

1 — A representação da sociedade, em juízo e for, dele, caberá a
um ou mais gerentes nomeados em assembleia geral, a qual fixará os
termos e condições do respectivo exercício, ficando desde já nomea-
do gerente o sócio Marco Bruno da Costa da Cunha Senão.

2 — A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
ou contratos pela assinatura de um gerente ou de um procurador com
poderes específicos para o efeito.

3 — Os gerentes terão os mais amplos poderes de gestão e repre-
sentação da sociedade nomeadamente para:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente;

b) Adquirir, alienar, permutar ou, por qualquer forma, onerar os ns
móveis da sociedade;

c) Tomar ou dar de arrendamento, bem como alugar, quaisquer bens
ou parte dos mesmos;

d) Contrair empréstimos, assumir obrigações e prestar garantias
através de todo e qualquer meio legal ou estatutariamente permitido.

4 — Fica vedado aos gerentes responsabilizar a sociedade em ac-
tos, documentos e obrigações estranhos ao objecto da mesma, desig-
nadamente letras de favor, fianças, avales, abonações e actos seme-
lhantes.

Amortização de quotas

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas, bem com adquiri-las, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota vir a ser penhorada, arrestada, ou de qualquer

forma, deixar de estar na livre disposição do seu titular, salvo se o
sócio procurar ter cessado a causa;

c) Quando o sócio tenha cometido alguma irregularidade ou tenha
prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesses;

d) No caso de falecimento, morte presumida, interdição, falência
ou insolvência do sócio.

2 — O preço da amortização ou da aquisição será o que resultar do
último balanço aprovado, acrescido na respectiva parte do fundo de
reserva legal e quaisquer outros fundos, bem como dos lucros relativos
ao exercício corrente, calculados por uma percentagem proporcional
aos verificados no ano anterior, acrescidos dos créditos por suprimen-
tos e outros e deduzidos os, débitos e responsabilidades correntes.
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3 — A deliberação sobre a amortização ou aquisição, e nos termos
da mesma, terá lugar no prazo máximo de 30 dias subsequentes ao
conhecimento do facto que a motivar.

4 — A amortização considera-se realizada efectuado que seja o
pagamento do preço ou da primeira prestação do mesmo, pela res-
pectiva consignação em depósito ou outorga da competente escritura.

Assembleias gerais

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das expedidas com aviso de recepção, expedidas com, pelo menos, 15
dias de antecedência, salvo nos casos em que a lei estabeleça outras
formalidades.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318030

HOTEL BELALMANSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1609/
050209; identificação de pessoa colectiva n.º P 506457290; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/050209.

Certifico que entre Artur António Serra Saraiva, casado com Ma-
ria da Conceição Figueiredo Carranca Saraiva, na comunhão de adqui-
ridos, residente na Quinta das Fontainhas, Porto Alto, Samora Cor-
reia, Benavente, e Maria da Conceição Figueiredo Carranca Saraiva,
casada e residente com o anterior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hotel Belalmansor, L.da, tem a
sua sede na Estrada Nacional n.º 10, ao quilómetro 109,9, Porto Alto,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social hotelaria, turismo rural e de
habitação e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e acha-se dividido em duas quotas do valor nominal de sete
mil e quinhentos euros, cada uma, pertencentes uma ao sócio Artur
António Serra Saraiva e uma à sócia Maria da Conceição Figueiredo
Carranca Saraiva.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes o sócio Artur António Serra
Saraiva e a sócia Marta da Conceição Figueiredo Carranca Saraiva.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando esta em, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;

d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo con-
servador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titular.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a serpcedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas còndições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318014

TRANSPORTES CASEIRO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1608/
050209; identificação de pessoa colectiva n.º P 507238710; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/050209.

Certifico que entre Lourenço Manuel Marques Caseiro, solteiro,
maior, residente na Urbanização Olival Basto, Travessa A, lote 49-
-A, Benavente, e Maria de Fátima Travessa Azevedo Sá Pereira, di-
vorciada, residente na Urbanização Olival Basto, Travessa A, lote 49-
-A, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes Caseiro & Sá, L.da,
tem a sua sede na Urbanização Olival Basto, Travessa A, lote 49-A,
freguesia e concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social transportes rodoviários de
mercadorias quer de âmbito nacional ou internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e acha-se dividido em duas quotas do valor nominal de vin-
te e cinco mil euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Lourenço
Manuel Marques Caseiro e outra à sócia Maria de Fátima Travessa
Azevedo Sá Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não será remunerada conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Lourenço Ma-
nuel Marques Caseiro e Maria de Fátima Travessa Azevedo Sá Pereira.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente com
capacidade profissional conferida pela Direcção-Geral dos Transpor-
tes Terrestres.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes em primeiro lugar,
e a sociedade em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar.
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2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, poste-
riormente; por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319002

AGRO CARRO QUEBRADO — EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1408/
030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506538087; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/040113.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas de 19 de Dezembro de 2003.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001230001

IMAGESEC — LAVANDARIA E ENGOMADORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1422/
030527; identificação de pessoa colectiva n.º P 506602400; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030527.

Certifico que por Paula Cristina Farinha Nunes Pereira, casada com
Manuel Joaquim Sousa Pereira sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de José Gomes Ferreira, lote 3, Porto Alto,
Samora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMAGESEC — Lavandaria e En-
gomadoria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Tapada dos
Curralinhos, lote 1, rés-do-chão, direito, no Porto Alto, freguesia de
Samora Correia, concelho de Benavente.

3 — Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá mudar
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: lavandaria e engomadoria.

3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, representado por uma
quota de igual valor nominal pertencente à sócia Paula Cristina Fari-
nha Nunes Pereira.

2 — O capital encontra-se realizado em dinheiro.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia,
desde já nomeada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 — A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Disposição transitória

A gerente fica, desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pela gerente, bem como
a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Adverti a outorgante da obrigatoriedade legal de registo comercial,
no prazo de três meses a contar de hoje.

Assim o disse e outorgou:
Tendo ainda declarado que não é sócia de qualquer outra sociedade

unipessoal.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001229429

AGRO BEXIGA — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1410/
030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506538079; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 08/040113.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2003.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001229453

AGRO TIRAPICOS — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1407/
030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506538052; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/040113.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas de 19 de Dezembro de 2003.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001229984

YELLOWTRANS — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1425/
030521; identificação de pessoa colectiva n.º P 506442241; data
da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2003.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001229445

LM VILLAGE — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
RESIDENCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1548/
040805; identificação de pessoa colectiva n.º 507031547; número
e data da apresentação: DC-22/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

5 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319673

URVINAPOR — ARTIGOS DE HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1593/
050103; identificação de pessoa colectiva n.º P 506846148; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/050103.

Certifico que entre Comercial Española de Lavanderias Industria-
les, S. L., com sede no Polígono Las Vias, nave 22, Pinseque, Sarago-
ça, Urvina, S. L., com sede no Polígono Las Vias, nave 22, Pinseque,
Saragoça, e FISERPA — Investimentos, L.da, com sede na Rua de Luís
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Pedroso de Barros, 1, São Francisco Xavier, Lisboa, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade usa a firma URVINAPOR — Artigos de Higiene e Se-
gurança, L.da

§ 1.º A sede é na Estrada da Sesmaria Limpa, freguesia de Samora
Correia, concelho de Benavente.

§ 2.º Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade po-
derá ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como, abrir sucursais, agênci-
as, delegações ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços e limpezas in-
dustriais, comercialização de artigos de higiene e segurança no traba-
lho, representações, importação e exportação.

3.º

O capital social é de cento e cinquenta mil euros, está integral-
mente realizado e é representado por três quotas, duas com o valor
de cinquenta mil e seiscentos e vinte e cinco euros cada, tituladas
uma pela sócia Comercial Española de Lavanderias lndustriales, S. L.,
e outra pela sócia Urvina, S. L., e uma com o valor nominal de qua-
renta e oito mil e setecentos e cinquenta euros, titulada pela sócia
FISERPA — Investimentos, L.da

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade.

5.º

Os gerentes serão designados pela assembleia geral, que lhes atri-
buirá ou não remuneração, a qual poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade, ficando desde já
nomeados gerentes José Serafim Canoa Rodrigues e Angel Urbano
Forcen.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

Qualquer quota poderá ser amortizada:
a) Quando houver acordo entre a sociedade e o titular;
b) Quando algum sócio requerer arrolamento dos bens sociais ou

qualquer outra providência que afecte a sua livre administração e dis-
posição;

c) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada ou apreendida
em processo de falência ou insolvência, ou através de qualquer provi-
dência judicial ou administrativa;

d) Quando houver violação grave dos deveres do sócio para com a
sociedade.

§ 1.º A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias a
contar da data do conhecimento pela sociedade do facto que a permite.

§ 2.º Quando se verificar qualquer facto que dê lugar à amortização
da quota, a sociedade poderá, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la ad-
quirir por outro sócio ou por terceiro.

§ 3.º Quando não houver acordo, o preço da amortização e as
condições de pagamento serão determinadas nos termos do arti-
go 1021.º do Código Civil.

7.º

A sociedade poderá livremente subscrever e adquirir participações
no capital social de outras sociedades, com objecto idêntico ou diver-
so do seu, mesmo que reguladas por leis especiais, bem como, em
agrupamentos complementares de empresas.

8.º

Sem prejuízo de outras formalidades ou prazos exigidos por lei, as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com aviso
de recepção, expedidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Esta formalidade pode ser dispensada se todos os sócios
assinarem o aviso convocatório.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319347

O. R. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1457/
031007; identificação de pessoa colectiva n.º 506691993; número
e data da apresentação: DC-3/050726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios de 2004.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228635

SUPER SAMALTO — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1526/
040531; identificação de pessoa colectiva n.º 506627217; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 01 e 02/050719.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerência de Célia Maria da Saúde Cis-
neiro, por renúncia, em 17 de Junho de 2005.

2.º Nomeação de António José Almeida Serra e Sónia Cristina
Bastos Nunes para o cargo de gerentes.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319550

SUPER SAMALTO — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1526/
040531; identificação de pessoa colectiva n.º P 506627217; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/040531.

Certifico que entre Fernando Manuel Varinhos Viegas, solteiro,
maior, residente na Rua de Bento de Jesus Caraça, 27, 2.º, esquerdo,
Moita, e Célia Maria da Saúde Cisneiro, divorciada, residente na Rua
de Bento de Jesus Caraça, 27, 2.º, esquerdo, Moita, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade é comercial, do tipo sociedade por quotas, e adopta a
firma Super Samalto — Supermercados, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede no Alto do Catalão, Porto Alto,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — A sede social, ainda que dentro do mesmo concelho só poderá
ser alterada mediante deliberação unânime da assembleia geral.

3 — A criação e o encerramento de filiais, sucursais, estabeleci-
mentos ou outras formas de representação, em qualquer ponto do País
dependerá sempre de deliberação unânime da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social a exploração da franquia Su-
persol, mediante a realização de todas as operações inerentes à ex-
ploração comercial de supermercados e à distribuição de produtos ali-
mentares e não alimentares, bem como a gestão e ou exploração de
postos de abastecimento de combustíveis e de lavagem de veículos
automóveis.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 100 000 e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor no-
minal de € 51 000 pertencente ao sócio Fernando Manuel Varinhos
Viegas e outra do valor nominal de € 49 000 pertencente à sócia Célia
Maria da Saúde Cisneiro.
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ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Os sócios podem deliberar que haja lugar a prestações suplementa-
res de capital até ao montante de dez mil euros, mediante condições
fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, mediante condi-
ções fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é proibida, mesmo entre
sócios, salvo a cessão de quotas à Sociedade Comercial Bom Dia —
Sociedade de Gestão e Exploração de Supermercados, L.da

2 — É dispensado o consentimento da sociedade na cessão de quo-
tas à Sociedade Comercial Bom Dia — Sociedade de Gestão e Explo-
ração de Supermercados, L.da

3 — Fica proibido aos sócios dar qualquer quota ou parte dela em
garantia ou caução de alguma obrigação.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota,
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, adjudicação em

juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
d) Quando a quota seja retirada da livre disponibilidade do seu titu-

lar, na sequência de divórcio, separação de bens ou de pessoas e bens
se, por partilha do respectivo património, a quota não for adjudicada
no todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio.

2 — A sociedade só poderá exercer o direito de amortização de
quotas, dentro do prazo de noventa dias a contar do conhecimento
de qualquer dos eventos referidos nos números anteriores.

3 — Salvo acordo em contrário, o valor da amortização será fixa-
do em assembleia geral, devendo esta fixação realizar-se em confor-
midade com um balanço especialmente elaborado para o efeito, se a
lei não dispuser, imperativamente, de outra forma, excepto no caso
previsto na alínea d), cujo valor de amortização será o correspon-
dente ao valor nominal da quota.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será exer-
cida por um ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — Fica, desde já, nomeada gerente da sociedade a sócia Célia
Maria da Saúde Cisneiro, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se mediante a assinatura de um gerente,
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 10.º

Competência da gerência

Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para assegurar
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;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Prometer e/ou comprar, vender, arrendar, tomar de arrendamento,

trespassar, tomar de trespasse quaisquer bens imóveis;
f) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias.

ARTIGO 11.º

Deliberações dos sócios

1 — As assembleias gerais são convocadas mediante carta regista-
da com aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima de
15 dias.

2 — A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

ARTIGO 12.º

Dissolução da sociedade

1 — Na dissolução da sociedade todos os sócios serão liquidatários.
2 — Na falta de acordo entre os sócios, será o activo da sociedade

adjudicado ao sócio que apresentar melhor proposta.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319533

SAMORAHABITA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1585/
041210; identificação de pessoa colectiva n.º P 506972313; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041210.

Certifico que entre Milena Alexandra Boto e Castro, solteira,
maior, residente na Avenida de O Século, lote 91, 1.º, Samora Cor-
reia, Benavente, Maria João da Conceição Rodrigues, casada com Hugo
Manuel Lopes Godinho na comunhão de adquiridos, residente na Es-
trada da Carregueira, 15-A, Samora Correia, Benavente, e Sara Cata-
rina Marques Fonseca, solteira, maior, residente na Rua de João de
Deus, lote 63, 1.º, direito, Samora Correia, Benavente, foi constituí-
da a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SAMORAHABITA — Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, tem a sua sede no Beco do Trabalho,
1-A, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social serviços de mediação, promo-
ção e avaliação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em três quotas, sendo duas quotas iguais
do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta
e sete cêntimos cada uma, pertencentes uma à sócia Milena Alexan-
dra Boto e Castro e uma à sócia Maria João da Conceição Rodrigues
e uma quota do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis eu-
ros e sessenta e seis cêntimos pertencente à sócia Sara Catarina Marques
Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designadas gerentes as sócias Milena Alexan-
dra Boto e Castro, Maria João da Conceição Rodrigues e Sara Catari-
na Marques Fonseca.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção de gerente com a
necessária capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.
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ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo con-

servador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titular.
2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319304

SAMORAHABITA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1585/
041210; identificação de pessoa colectiva n.º 506972313; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/050201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial de pacto.
Alteração do artigo 2.º (objecto), que passou a ter a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto serviços de mediação imobiliária.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319312

DIVINACOMÉDIA — GESTÃO DE CONTEÚDOS
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1398/
030310; identificação de pessoa colectiva n.º 506517497; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/050124.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 06/050124.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 12 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001318979

MARIA JOSÉ FERREIRA SILVA N. PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1605/
050128: identificação de pessoa colectiva n.º P 507129997; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 07/050128.

Certifico que entre Maria José Ferreira da Silva Nogueira Pestana,
casada com Alexandre Moura e Silva Nogueira Pestana, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua do Dr. Manuel Velho Cabral Calhei-
ros, 52, 2.º, direito, Benavente, e Alexandre Moura e Silva Nogueira
Pestana, casado e residente com a anterior, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Maria José Ferreira Silva N. Pes-
tana, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. Manuel Velho Cabral Calhei-
ros, 52, 2.º, direito, freguesia e concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de psicologia clínica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas uma do valor nominal de
quatro mil e quinhentos euros pertencente à sócia Maria José Ferreira
da Silva Nogueira Pestana e uma do Valor nominal de quinhentos euros
pertencente ao sócio Alexandre Moura e Silva Nogueira Pestana.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Fica desde já designada gerente a sócia Maria José Ferreira da
Silva Nogueira Pestana.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes em primeiro lugar,
e a sociedade em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da soci-

edade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

Conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318936

SAMORAHABITA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1585/
041210; identificação de pessoa colectiva n.º 506972313; número
e data da apresentação: DC-4/050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319320

BENAFRIO — ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1586/
041216; identificação de pessoa colectiva n.º P 507164318; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/041216.

Certifico que entre BENAFRIO — Produtos Refrigerados, L.da, com
sede no Lugar das Gatinheiras, Benavente, Petronella Dirkje Winkel,
casada com Joost Ariaan Gijzenberg, na separação de bens, residente
na Avenida do Dr. Roberto Ferreira da Fonseca, 74, 2.º, esquerdo,
Salvaterra de Magos, e Joost Ariaan Gijzenberg, casado e residente
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com a anterior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BENAFRIO — Armazéns Frigoríficos,
L.da, e tem a sua sede no lugar das Gatinheiras, freguesia e concelho
de Benavente.

§ único. Mediante deliberação da gerência, pode a sociedade ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de espaço de frio e
prestação de serviços complementares em temperatura controlada.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e é representado por três quotas, uma no valor
nominal de quarenta e cinco mil euros pertencente à sócia BENA-
FRIO — Produtos Refrigerados, L.da, e duas quotas iguais no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencente uma
a cada um dos sócios Petronella Dirkje Winkel e Joost Ariaan Gi-
jzenberg.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial entre os sócios é livre.
2 — Na cessão a favor de estranhos à sociedade, é conferido o

direito de preferência à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou for-
malidades especial, serão convocadas por carta registada com aviso
de recepção.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral, recairá
sobre os sócios ou não, a designar por esta, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios Petroneila Dirkje Winkel e Joost Ariaan Gi-
jzenberg.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária a intervenção de um gerente, com excepção para os actos de
comércio de valor superior a cinquenta mil euros para os quais será
necessário a intervenção de dois gerentes.

3 — E expressamente vedado à gerência assinar pela sociedade, letras
de favor, abonações e, em geral, documentos estranhos ao objecto
social.

4 — A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação dos lucros da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, em
sociedades reguladas por legislação especial e em agrupamentos com-
plementares de empresas, mesmo que o seu objecto não coincida, no
todo ou em parte, com aquele que a sociedade exerce.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante máximo de trinta mil euros, na proporção das
respectivas quotas, mediante deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319339

PIRACICABA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1431/
030702; identificação de pessoa colectiva n.º 506626040; número
e data da apresentação: DC-4/040624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2003.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228171

O. R. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1457/
031007; identificação de pessoa colectiva n.º P 506691993; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/031007.

Certifico que entre Evaristo de Oliveira Rodrigues e mulher, Ma-
vilde Batista Gomes Rodrigues, casados sob o regime da comunhão
geral, residentes na Rua do Cebolo, 32, Foros de Almada, Santo Estê-
vão, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O. R. Construções, L.da, tem a sua
sede na Rua do Cebolo, 32, Foros de Almada, freguesia de Santo Es-
têvão, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma, pertencente uma ao sócio Evaristo
de Oliveira Rodrigues, e outra à sócia Mavilde Batista Gomes Rodri-
gues.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não será remunerada conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Evaristo de Oli-
veira Rodrigues e Mavilde Batista Gomes Rodrigues.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes em primeiro lugar,
e a sociedade em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da soci-

edade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo Con-

servador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titular;
2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319398

O. R. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1457/
031007; identificação de pessoa colectiva n.º P 506691993; nú-
mero e data da apresentação: DC-15/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2003.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228627
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JOÃO MARIA — TORNEAMENTO E FRESAGEM,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1599/
050112; identificação de pessoa colectiva n.º P 507195329; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050112.

Certifico que por João Maria Pires Rodrigues, casado com Bertina
Clara Pires Marques Rodrigues, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua António José Almeida, lote 36, rés-do-chão, Samora Correia,
Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A Sociedade adopta a denominação de João Maria — Tor-
neamento e Fresagem, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António José Almeida,
lote 36, rés-do-chão, Samora Correia, concelho de Benavente.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o torneamento e fresagem de peças
metálicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, com remuneração, desde já nomeado gerente João Maria Pires
Rodrigues, casado com Bertina Clara Pires Marques Rodrigues, regime
de bens adquiridos, bilhete de identidade n.º 5449821 emitido em 12 de
Maio de 2004 pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, residente na
Rua de António José Almeida, lote 36, rés-do-chão, Samora Correia.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319436

PARDAL & SOUZA DIAS, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1632/
050419; identificação de pessoa colectiva n.º P 507257731; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050419.

Certifico que entre Francisco Manuel Branco de Souza Dias, casa-
do com Maria de Fátima Lopes Pardal de Souza Dias, na comunhão
de adquiridos, residente no Largo do Calvário, 1, Benavente, e Maria
de Fátima Lopes Pardal de Souza Dias, casada e residente com o an-
terior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Pardal & Souza Dias, Sociedade
Agrícola, L.da, regendo-se pelos presentes estatutos, podendo partici-
par no capital social de outras sociedades.

2.º

A sede social é no Largo do Calvário, 1, freguesia e concelho de
Benavente.

3.º

1 — A sociedade tem por objecto a agricultura, silvicultura, produ-
ção animal, caça, turismo agrícola e prestação de serviços de consul-
tadoria nas mesmas áreas.

2 — A sociedade poderá adquirir imóveis ou participações em ou-
tras sociedades ainda que de objecto diferente do seu.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, de dois mil e quinhen-
tos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global correspondente a cem vezes
o valor do capital social, nos termos e condições a estabelecer em
assembleia geral.

5.º

A gerência será nomeada em assembleia geral, podendo ser com-
posta de pessoas estranhas à sociedade.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios Francisco
Manuel Branco de Souza Dias e Maria de Fátima Lopes Pardal de
Souza Dias, sem remuneração, que poderão exercer actividade con-
correncial com a da sociedade.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de um gerente.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios nos
seguintes casos:

a) Acordo com o sócio titular da quota;
b) Cessão de quota com violação do dispositivo no artigo 8.º;
c) Por interdição ou inabilitação, dissolução, falência ou insolvên-

cia do sócio titular da quota;
d) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, apreensão ou

qualquer diligência judicial quer resultado da acção, execução ou pro-
cedimento cautelar que impeça ou restrinja o exercício dos direitos
do seu titular sobre ela;

e) Adjudicação da quota ou parte desta, em plena titularidade ou
usufruto, em partilha de divórcio, separação judicial de pessoas e bens,
ou simples separação de bens, a pessoa diferente do seu titular;

f) O preço da amortização será no caso da alínea a) o que resultar
do acordo entre a sociedade e o sócio e, nos demais casos, o valor
nominal, sendo, em qualquer das hipóteses, pago em seis prestações
semestrais iguais, sem juros, quando outro valor não resultar impera-
tivamente da lei.

7.º

Sempre que a lei não exija outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por carta registada, dirigida aos sóci-
os com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas na cessão a estranhos
têm preferência em primeiro lugar a sociedade e seguidamente os
demais sócios.

9.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados os preceitos dis-
positivos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318120

TRANSFOX — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1629/
050414; identificação de pessoa colectiva n.º P 507321421; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050414.

Certifico que entre António Rodrigues Ferreira, casado com Maria
de Fátima dos Santos Fonseca Peneira, na comunhão de adquiridos,
residente na Urbanização Arneiro dos Corvos, lote 54, 1.º, Samora
Correia, Benavente, e Perpétua Rita Nogueira César Inácio, casada
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com Paulo Sérgio Rodrigues Inácio, na comunhão geral, residente no
Loteamento Francisca Nunes, lote 9, Benavente, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSFOX — Transportes Nacionais
e Internacionais, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização do Arneiro
dos Corvos, lote 54, 1.º, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de transporte de mercado-
rias nacional e internacional.

§ único. Pode a sociedade em qualquer momento, livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de trinta mil euros, pertencente ao sócio António Rodrigues Fer-
reira e outra no valor nominal vinte mil euros, pertencente à sócia
Perpétua Rita Nogueira César Inácio.

ARTIGO 4.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes, sendo a sócia Perpétua Rita Nogueira
César Inácio, a gerente com capacidade profissional.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas, é livremente permitida entre
os sócios, mas a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que em primeiro lugar e em segundo os sócios não ceden-
tes terão sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de cinquenta mil euros e qualquer sócio poderá fazer
suprimentos à sociedade, nos termos e condições que em assembleia
geral forem estabelecidos e de harmonia com a lei.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318111

PIRACICABA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1431/
030702; identificação de pessoa colectiva n.º 506626040; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
050707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma deslo-
cou a sede para a Estrada Nacional n.º 10, quilómetro 107, Samora
Correia.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228201

SUPER EVENTOS — ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1607/
050131; identificação de pessoa colectiva n.º 507138937; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/050802.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Junho de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318995

LM VILLAGE — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
RESIDENCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1548/
040805; identificação de pessoa colectiva n.º 507031547; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 06, 07 e 08/050831.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerência de Manuel Maria Boaventura,
por renúncia em 11 de Agosto de 2005.

2.º Aumento de capital e alteração parcial de pacto quanto ao ar-
tigo 3.º

Aumentado o capital para € 24 000, após o reforço de € 13 990,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios: € 1140, por Luís Jacin-
to Pereira e € 2570, por cada um dos seguintes: João Luís Bento de
Matos, José Francisco Pires Pacheco, Rui Guilherme Ferreira Lopes,
Vanda Maria de Viegas Monteiro Mascarenhas e António Joaquim dos
Santos Prazeres.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de vinte e quatro mil euros, e corresponde à soma de seis quotas
iguais de quatro mil euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios Luís Jacinto Pereira, João Luís Bento de Matos, José Francis-
co Pires Pacheco, Rui Guilherme Ferreira Lopes, Vanda Maria de Viegas
Monteiro Mascarenhas, e António Joaquim dos Santos Prazeres.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319878

MILUPA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 53/
720527: identificação de pessoa colectiva n.º 500193533; inscri-
ção n.º 29; número e data da apresentação: 7/051020.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Projecto de cisão.
Modalidade: cisão-fusão, destacando parte do património correspon-

dente à actividade de comercialização dos produtos alimentares infan-
tis, clínicas e dietéticas, para a fundir com a sociedade incorporante.

Sociedade cindida: Milupa Portuguesa, L.da
Sociedade incorporante: Nutricia — Alimentação Clínica e Die-

tética, L.da, Rua da Fraternidade Operária, Carnaxide, Oeiras.
Alterações projectadas nos contratos sociais:
Firma:
Sociedade cindida: Milupa Produção — Fabrico de Produtos Alimen-

tares, S. A.
Sociedade incorporante: Milupa Comercial — Comercialização de

Produtos Alimentares, S. A.
Capital:
Sociedade incorporante: € 2 082 913,86.
Sociedade cindida: € 1 260 027,05, representado por 126 002 705

acções nominativas com o valor nominal de um cêntimo cada.

O texto completo e actualizado do projecto ficou depositado na
pasta respectiva.

15 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001554915

MILUPA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 53/
720527; identificação de pessoa colectiva n.º 500193533; averba-
mento n.º 6 à inscrição n.º 20, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 26
e inscrição n.º 28.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 96 — 18 de Maio de 20069802

Certifico que o texto que se segue é transcrição dos averbamentos
e inscrição acima referidas.

Averbamento n.º 6, apresentação n.º 19/050912.
Cessação das funções de gerente de João Francisco Mendes Mar-

tins, por renúncia em 2 de Setembro de 2005.
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 20/050912.
Cessação das funções de gerente de Paulo Pio Guerreiro dos Santos

Correia, por renúncia em 2 de Setembro de 2005.
Apresentação n.º 21/050912.
Nomeação à gerência de Claus-Peter Rach, casado, Fichtestrasse

03, D-61350 Bad Hamburg, Alemanha, e Severino Gonçalves de Sou-
sa, casado, Rua Damião de Góis, 63, 4.º, esquerdo, Feijó, Almada, em
2 de Setembro de 2005.

15 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001554907

SHAO QIN WU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1597/
050110; identificação de pessoa colectiva n.º P 507108604; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050110.

Certifico que por Wu Shao Qin que também usa Shao Qin Wu, casada
com Zhou Xuez Hong, na comunhão de adquiridos, residente na Cir-
cular Sul do Bairro da Encarnação, 22-C-1.º, esquerdo, Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Shao Qin Wu, Unipessoal, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Tapada do Carrascal, Armazém C, fregue-
sia de Samora Correia, concelho de Benavente.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fili-
ais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste na exploração de armazém de revenda,
importação, exportação e comércio de vários artigos para o lar, tais
como perfumes, produtos de higiene, vestuário, calçado, bijutarias,
marroquinaria, acessórios de moda, têxteis e electrodomésticos.

5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de dez mil
euros, e corresponde a uma única quota de dez mil euros pertencente
à sócia Wu Shao Qin.

6.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Wu Shao Qin, sendo su-
ficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

7.º

A celebração de negócios jurídicos, que deverão servir a prossecu-
ção do objecto social, entre a única sócia e a sociedade, ficam, desde
já, autorizados.

Disse ainda o outorgante que é a única sociedade unipessoal por
quotas de que a sua representada é sócia.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319428

ZHU, XIA & LIAO — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1627/
050413; identificação de pessoa colectiva n.º P 507143159; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050413.

Certifico que entre Guo Gui Zhu, casado com Li Cui Ping, na co-
munhão geral, residente na Rua do Tejo, 162, 8.º, bloco B, esquerdo,
Parede, Cascais, Xia Heng, casado com Zhang Lizhen, na comunhão
geral, residente na Rua do Marquês de Pombal, 47 e 49, Alvor, Por-
timão, e Yunhai Liao, casado com Xiao Chun Xu na comunhão geral,
residente na Avenida do Infante D. Henrique, 25, rés-do-chão, Mon-
te Gordo, Vila Real de Santo António,

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Zhu, Xia & Liao — Importação e
Exportação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Tapada dos Corralinhos, lote 1,
loja A, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e co-
mércio de pronto a vestir por grosso e a retalho, acessórios, marro-
quinarias, quinquilharias, bijutarias, brinquedos, relógios, artigos de
decoração, calçado e artigos para o lar. Recolha de lixos e resíduos
industriais e seu tratamento.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de sessenta mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de vinte mil euros cada, tituladas uma por
cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — 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

sócio;
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 terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vi a ser deliberado
em assembleia geral.

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318103

COBRAL — SISTEMA DE AQUECIMENTO
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1617/
050228; identificação de pessoa colectiva P 506904725; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/050228.

Certifico que entre Fernando Manuel de Brito Fernandes Cabral,
casado com Florinda Isabel Bragança de Matos Cabral, na comunhão
de adquiridos, residente na Travessa de São Vicente, 22, rés-do-chão,
esquerdo, Lisboa, e Ana Raquel Matos Cabral, solteira, maior, resi-
dente na Travessa de São Vicente, 22, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COBRAL — Sistema de Aqueci-
mento e Climatização, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional
n.º 10, quilómetro 107,8, fracção E, Porto Alto, apartado 45, Samo-
ra Correia, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste, em comércio por grosso de artigos
para aquecimento e climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota
do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente ao
sócio Fernando Manuel de Brito Fernandes Cabral, e outra do valor
nominal de cem euros, pertencente à sócia Ana Raquel Matos Cabral.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida.

Porém a cessão de quotas a estranhos, fica dependente do prévio
consentimento da sociedade à qual em primeiro lugar e depois dela
aos sócios não cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Fer-
nando Manuel de Brito Fernandes Cabral que desde já fica nomeado
gerente.

2 — A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um gerente.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318090

SHUN XIANG — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1634/
050420; identificação de pessoa colectiva P 507253329; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 08/050420.

Certifico que entre Shan Yong, casado com Wu Qiuyan, na comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua do Dr. Alves da Fonseca, 5, rés-
-do-chão, Setúbal, e Wu Qiuyan, casada e residente com o anterior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Shun Xiang — Importação e Exporta-
ção, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Estrada Nacional n.º 10, quilómetro 108,3,
Samora Correia, Benavente.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fili-
ais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comercia-
lização de grande variedade de mercadorias, nomeadamente: vestuá-
rio, malas, bijuterias, perfumaria, artigos para o lar, quinquilharia,
brinquedos, sapatos.

§ único. A sociedade poderá participar no capital social de socieda-
des com objecto social diferente do seu ou integrar agrupamentos de
empresas.

5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de sete mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
três mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Shan Yong, e uma
de três mil e quinhentos euros pertencente à sócia Wu Qiuyan.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência nas cessões.

7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, confirme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios ou não sócios nomeados em assembleia geral.

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Shan Yong e Wu
Qiuyan.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318154

CARTAXO

COMPANHIA DO TIJOLO — RECONSTRUÇÃO,
REMODELAÇÃO E REVENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01410/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504359592; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 05/20051031.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: deliberação dos sócios.
Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2005.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Glória Bessa.
2006675966

COOPRIBATEJO, COOPERATIVA DE CONSUMO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00043/
910625; identificação de pessoa colectiva P 502600624; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 05/20051116.
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Certifico que foram nomeados os órgãos sociais da Cooperativa em
epígrafe para o triénio 2005-2008, formados pelos seguintes membros:

Direcção: presidente — António Joaquim Rodrigues Neto, casado, Rua
de Olivença, 23, 1.º, direito, Santarém; vice-presidente — Joaquim
António Jesus Rita, casado, Praceta de Sá Carneiro, bloco 6, rés-do-
-chão, direito, Alcanena; vogais — José Aires Mendes Miranda, casa-
do, Rua das Sesmarias, Cartaxo; Maria Arlete da Costa Dinis, divorci-
ada, Praceta de São João, 6, rés-do-chão, esquerdo, Santarém; João
Manuel Eulálio da Silva Jacinto, divorciado, Rua do Capitão Salgueiro
Maia, 25, 1.º, esquerdo, Cartaxo; Francisco Graça Alexandre, casado,
Rua do Palanque, 3, Vale Paraíso, e António Bento Mata, casado, Rua
de Santa Quitéria,14, Casais Comeiras, Aveiras de Cima, Azambuja.

Concelho fiscal: presidente — Maria Cândida Sebastião, solteira,
maior, Rua do Capitão Salgueiro Maia, 6, rés-do-chão, esquerdo, Car-
taxo; secretário — António Florentino Correia, casado, Praça de João
Jacinto, 3, 2.º, Benavente; vogal — Fernando Manuel Silva Pina,
casado, Rua de Alexandre Braga, 93-C,Vila Chã de Ourique, Cartaxo;
suplente: Júlio Gonçalves José, casado, Rua de Alpiarça, bloco 20, 1.º,
direito, Almeirim.

Data da deliberação: 9 de Setembro de 2005.

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654144

CORUCHE

AUGUSTO HENRIQUES AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00739/
940405; identificação de pessoa colectiva n.º 503180696; data da
apresentação: 270605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287206

VALÉRIO NETO CAPAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00978/
000721; identificação de pessoa colectiva n.º 505034603; data da
apresentação: 170605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287192

AGROGASPARES — REPRESENTAÇÃO
DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00645/
910812; identificação de pessoa colectiva n.º 502605898; data da
apresentação: 270605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

15 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287273

FRAMARI — EXPLORAÇÃO FLORESTAL
E AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01236/
040922; identificação de pessoa colectiva n.º 506490521; data da
apresentação: 300603.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

6 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287249

CARDOSO & SERÔDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01052/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505611589; data da
apresentação: 270605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

15 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287281

EXCOSUL — EXPORTAÇÃO DE COGUMELOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00588/
900720; identificação de pessoa colectiva n.º 502385960; data da
apresentação: 170605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287028

MARQUES & MACEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00652/
911004; identificação de pessoa colectiva n.º 502627530; data da
apresentação: 270605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

9 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287346

JOSÉ DE JESUS JOAQUIM — GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00929/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504544691; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

15 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287303

JOSÉ ALFREDO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00549/
900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502216352; data da
apresentação: 210605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

6 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287060

TOMARAIA — ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
DE HORTOFRUTÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00841/
970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503870021; data da
apresentação: 210605.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287079

SIMÃO NUNES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00199/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 500581959; data da
apresentação: 210605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

6 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287044

AZINHAGA & GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00163/
900330; identificação de pessoa colectiva n.º 500040265; data da
apresentação: 270605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

9 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287354

SHOPEX — SOCIEDADE HORTÍCOLA E PECUÁRIA,
EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00418/
930906; identificação de pessoa colectiva n.º 500798028; data da
apresentação: 200605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006937723

ANTÓNIO TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00616/
910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502485264; data da
apresentação: 210605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta própria os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício 2004.

9 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287087

MIRROMATE — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00505/
901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502027117; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 03/
051104.

Certifico que António Patrício Henriques da Silva, cessou funções
do cargo de gerente, a partir de 20 de Setembro de 2005, por renún-
cia.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287567

SÃO JOSÉ & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01264/
051004; identificação de pessoa colectiva n.º 505369907; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051118.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma São José & Rebelo, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Cooperativa, Fazendas das Figueiras em Branca,
freguesia da Branca, concelho de Coruche.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287222

VALLAIM — SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00932/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 503010421; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/
051110.

Certifico que foi reconduzido como administrador único para o
quadriénio de 2004-2008 Diogo Fialho de Oliveira, por deliberação
da assembleia geral de 19 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287214

EQUIPAR — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00758/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503425001; inscri-
ções n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 01 e 02/
050916.

Certifico que cessou funções, como vogal do conselho de adminis-
tração, Miguel António da Silveira Ramos Teles Branco, por renún-
cia em 15 de Julho de 2005.

Mais certifica que foi nomeado vogal do conselho de administra-
ção, para o triénio de 2004-2006, José Pedro Abreu Barreira, casado.

Data da deliberação: 15 de Julho de 2005.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287559

PENTAGRO — GESTÃO AGROTURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01275/
051107; identificação de pessoa colectiva P 507491017; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 01/051107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

No dia 18 de Outubro de 2005, em Lisboa, Avenida da República,
50, 7.º, A, perante mim, licenciada Júlia Maria Mateus da Silva, no-
tária do Cartório Notarial de Lisboa, sito na Rua dos Sapateiros, 158,
3.º, compareceram como outorgantes:

1.º Mário André Filipe Caldeano, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de São Cristóvão e São Lourenço, concelho de Lisboa, residen-
te na Quinta da Pegada, Praça da Alegria, 21, Óbidos, número de iden-
tificação fiscal 236035150.

2.º Pedro Manuel Caldeano Queirós, solteiro, maior, natural da
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na
Rua de Mário Charrua, lote 41, bloco B, 5.º, esquerdo, em Algés,
número de identificação fiscal 220203253.

3.ª Ana Margarida Pontes Caldeano, solteira, maior, natural da
freguesia de Caldas da Rainha-Nossa Senhora do Pópulo, concelho de
Caldas da Rainha, residente na Rua da Beneficência 42, 1.º, esquerdo,
em Lisboa, número de identificação fiscal 222432110, que outorga



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 96 — 18 de Maio de 20069806

por si e na qualidade de procuradora de Maria Teresa Pontes Caldea-
no, solteira, maior, natural da freguesia de Caldas da Rainha-Nossa
Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, residente no Lar-
go de João XXIII, 4, 5.º, frente, Loulé, número de identificação fiscal
219973962.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade n.os 12639900, de 11 de Dezembro de 2001;
11247382, de 6 de Abril de 2005 e 11279893, de 8 de Abril de 2005.

E disseram que constituem entre si e a representada da terceira,
uma sociedade comercial por quotas, a qual se regerá pelo contrato
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PENTAGRO — Gestão Agrotu-
rística, L.da, com sede na Rua de Olivença, bloco C, 1.º, frente, fre-
guesia e concelho de Coruche.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação quer em Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola ou agro-pecu-
ária, incluindo actividades complementares e acessórias; comerciali-
zação de produtos agrícolas, bem como actividades turísticas e de la-
zer.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu, ou reguladas por leis especi-
ais, e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nomi-
nal de vinte cinco mil euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel
Caldeano Queirós, duas quotas do valor nominal de oito mil euros
cada, pertencente uma a cada um dos sócios Mário André Filipe Cal-
deano e Ana Margarida Pontes Caldeano, e outra do valor nominal
de nove mil euros, pertencente à sócia, Maria Teresa Pontes Calde-
ano.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, salvo
para actos de aquisição e pagamentos até ao montante máximo de
dez mil euros em que bastará a assinatura de um gerente.

3 — A gerência terá os mais amplos poderes de administração e
representação, designadamente para:

a) Aceitar, adquirir, locar, quaisquer bens e direitos, imóveis ou
móveis, nomeadamente veículos motorizados;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e
outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingindo a fase judicial.
3 — É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

4 — Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importais para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

1 — Em caso de cessão ou transmissão total ou parcial da quota, a
estranhos, é reconhecido o direito de preferência à sociedade na sua
aquisição, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar.

2 — Havendo mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota, será esta dividida proporcionalmente ao valor nominal da quo-
ta de cada um.

3 — O sócio cedente deve comunicar, por carta registada com aviso
de recepção quer à sociedade quer a cada um dos sócios a sua intenção
de ceder a quota bem como as demais condições de transmissão.

4 — Se no prazo de 30 dias a contar da recepção da carta, a soci-
edade ou os sócios não manifestarem a sua intenção de exercerem o
direito de preferência, o sócio cedente é livre de ceder a sua quota a
terceiros.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos e ter-
mos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição, falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrola-

mento;
d) Se o sócio seu possuidor tiver requerido imposição de selos, ar-

rolamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra a socie-
dade em prejuízo do seu regular funcionamento;

e) Se os sócios derem de penhor ou por qualquer forma onerarem
as suas quotas sem autorização da sociedade;

f) Se a quota tiver sido cedida não obedecendo ao preceituado no
pacto social;

g) Se em caso de partilha subsequente do processo de divorcio a
quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.

2 — Salvo acordo em contrário o valor de qualquer quota para
efeitos da sua amortização, será igual ao valor da liquidação da quota
determinado nos termos do número dois do artigo 105.º do Código
das Sociedades Comerciais.

3 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como quota
amortizada, podendo posteriormente, por deliberação dos sócios, ser
a quota amortizada alienada a algum dos sócios ou a terceiros por
deliberação dos sócios nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 — A amortização considera-se efectuada pelo pagamento do preço
ou pela consignação em depósito.

5 — Em caso de falecimento de qualquer dos sócios a sua quota
transmitir-se-á aos seus herdeiros salvo havendo amortização da
mesma nos termos expressos no presente artigo.

ARTIGO 8.º

Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade os sócios Pedro
Manuel Caldeano Queirós e Maria Teresa Pontes Caldeano.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287184

SÉRGIO SESMARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00988/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505053926; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051104.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo de disso-
lução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 21 de Outubro de 2005.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287176

A & R AGUIAR REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01274/
051104; identificação de pessoa colectiva P 507503589; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 02/051104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

No dia 25 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial de Coruche,
perante mim, Maria Jacinta Fitas Martins Garcia Nunes, Segunda-
-Ajudante do Cartório, em pleno exercício de funções em virtude do
respectivo notário, licenciado Rui Manuel Ferreira da Cruz, se encon-
trar destacado na Conservatória do Registo Comercial de Cascais,
compareceram como outorgantes:

1.º Rui Aguiar Barra Valente, contribuinte n.º 224931261, casado
com Ana Sofia Teles Pereira Vicente, sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia e concelho de Coruche, residente na
Rua de Felicidade Páscoa, no lugar e freguesia dea Fajarda, concelho
de Coruche, titular de bilhete de identidade n.º 11791313, emitido em
1 de Fevereiro de 2005, pelos Serviços de Identificação Civil de San-
tarém.

2.ª Ana Sofia Teles Pereira Vicente, contribuinte n.º 217588638,
casada com o primeiro outorgante, sob o indicado regime de bens e
com ele residente, natural da freguesia e concelho de Coruche, titular
do bilhete de identidade n.º 12080463, emitido em 1 de Fevereiro de
2005, pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi declarado que, pela escritura, constituem entre
si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelos termos cons-
tantes do artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de A & R Aguiar — Repa-
rações Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Felicidade Pás-
coa, no lugar e freguesia da Fajarda, concelho de Coruche.

2 — A gerência poderá transferir a sua sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabe-
lecer delegações, agências ou qualquer outra forma de representação
da sociedade.

2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

3.º

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencente uma a cada um dos
sócios Rui Aguiar Barra Vicente e Ana Sofia Teles Pereira Vicente.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, recairá sobre os
sócios ou não sócios, a designar por esta, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

5.º

1 — Para que a sociedade fique validamente obrigada é necessária a
assinatura de um gerente.

2 — É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma a sociedade em negócios estranhos à mesma, designadamente,
em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

6.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre.
2 — Na cessão a favor de estranhos à sociedade é conferido o di-

reito de preferência à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo lugar.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia
geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social com que está a ser
constituída, na proporção das respectivas quotas, mediante delibera-
ção da assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá entrar desde já em actividade, ficando os ge-
rentes autorizados a efectuar o levantamento do capital depositado
na conta aberta em nome da sociedade para adquirir bens e equipa-
mento necessários à sua instalação e início de actividade.

Declararam os outorgantes sob sua responsabilidade, que o depósi-
to do montante da totalidade do capital social já foi efectuado em
conta aberta em nome da sociedade.

Esta conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287168

OURÉM

VARANDAS DE FÁTIMA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bairro de Nossa Senhora da Conceição, 356,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01907;
identificação de pessoa colectiva n.º 505153602.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006965670

PEREIRA, SILVA & REIS, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 850, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00078;
identificação de pessoa colectiva n.º 500215901.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006963449

CENTRO DIETÉTICO SÃO GABRIEL, L.DA

Sede: Rotunda Sul, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01193;
identificação de pessoa colectiva n.º 503228613.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009617738

SOVIDA — HUMUS, L.DA

Sede: Rua da Malhada, Boieiro, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02644;
identificação de pessoa colectiva n.º 506943305.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647750

CERÂMICA MODERNA DO OLIVAL, L.DA

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00097;
identificação de pessoa colectiva n.º 500061920.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647920

AUTO-REPARADORA DIAS & DUARTE, L.DA

Sede: Zona Industrial, Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00736;
identificação de pessoa colectiva n.º 502110260.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
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fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647831

MARFILIRO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01745;
identificação de pessoa colectiva n.º 504580370.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647823

PIRES & VIEIRA, L.DA

Sede: Soutaria, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01620;
identificação de pessoa colectiva n.º 504190210.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647807

TRANSJM — TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua do Olival, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01887;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003724.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647815

EUGÉNIO & PEREIRA, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00940;
identificação de pessoa colectiva n.º 502581654.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617681

DAVIDE & LOPES — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Amoreira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01949;
identificação de pessoa colectiva n.º 505307057.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617878

DIVIOBRAS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Cruz, Bairro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02389;
identificação de pessoa colectiva n.º 506205797.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617169

VILARPLACA — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE MATÉRIAS PARA MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00536;
identificação de pessoa colectiva n.º 501531580.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617150

CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502544562.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963686

RUI ANTUNES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casalinho, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01615;
identificação de pessoa colectiva n.º 504181084.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616910
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TORREFACÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ OUREANA, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00065;
identificação de pessoa colectiva n.º 500286213.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2007187876

MARFILAR — FABRICO DE ARTIGOS RELIGIOSOS
E DECORATIVOS EM MARFINITES, L.DA

Sede: Lombo d’Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00535;
identificação de pessoa colectiva n.º 501589767.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965743

ANTÓNIO PEREIRA & REIS, L.DA

Sede: Fontainhas da Serra, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00941;
identificação de pessoa colectiva n.º 502581670.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965522

PROFIAL — PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S. A.

Sede: Rua Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01795;
identificação de pessoa colectiva n.º 504326350.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2011210747

ELECTRO OLIVAL — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00324;
identificação de pessoa colectiva n.º 500812772.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616189

MINI MERCADO CARVALHAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, Carvalhal, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01995;
identificação de pessoa colectiva n.º 505404346.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617690

FERNANDO & FERNANDO, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00477;
identificação de pessoa colectiva n.º 501361383.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963759

C. J. B. — COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO, L.DA

Sede: Malhadinha, Boieiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02422;
identificação de pessoa colectiva n.º 506303454.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963309

M. J. SOARES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00837;
identificação de pessoa colectiva n.º 502327430.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963740
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ARNALCONTA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, 5, loja 2 (Estrada da Moita),
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02724;
identificação de pessoa colectiva n.º 505202611.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2007301695

VIEIRA & MARTO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, 110, rés do chão, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02623;
identificação de pessoa colectiva n.º 506925781.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617053

ABEL FARIA LOURENÇO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 14 e 16, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00694;
identificação de pessoa colectiva n.º 502004118.

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.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963651

JOSÉ ROQUE & FILHOS, L.DA

Sede: Favacal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00601;
identificação de pessoa colectiva n.º 501747664.

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
29 de Março de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963660

RIO MAIOR

AGRO — PECUÁRIA DO MOMPOSTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 387/
851009; identificação de pessoa colectiva n.º 501588043.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007755823

WORLDWINE — DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS
PARA O MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1428/
040517; identificação de pessoa colectiva n.º 506815277.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007754894

IMOALVOR — IMOBILIÁRIA DO ALVOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1249/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 503126861.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007755866

IMOALVOR — IMOBILIÁRIA DO ALVOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1249/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 503126861.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007755858

AGRO — PECUÁRIA DO MOMPOSTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 387/
851009; identificação de pessoa colectiva n.º 501588043.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007755831

PRUDEMA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 20-A, loja 1, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 914/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503883310; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 03/051223.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 2005, foi dissol-
vida e liquidada a sociedade em epígrafe, conforme inscrição a seguir
indicada:

Facto registado: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007755882

TOMAR

ELITOMAR — SERVIÇO DE LIMPEZAS DOMÉSTICAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01287;
identificação de pessoa colectiva n.º 503041769.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961893
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PÉTREA CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00569;
identificação de pessoa colectiva n.º 500981019.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961702

MANUEL PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00779;
identificação de pessoa colectiva n.º 501646183.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961796

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CAPOLIVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01509;
identificação de pessoa colectiva n.º 503527467.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961800

QUINTA DA FONTE — CASA DE REPOUSO EDVIGES
FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02105;
identificação de pessoa colectiva n.º 505895269.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961834

JOSÉ ANTÓNIO ROSA FERREIRA — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02196;
identificação de pessoa colectiva n.º 506559475.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961826

VENTURA & PEREIRA — IND. PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02277;
identificação de pessoa colectiva n.º 507133463.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-

mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006669575

LOURDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2026;
identificação de pessoa colectiva n.º 500676850.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582011

ANTIQUÁRIO D. JOÃO V — COMÉRCIO
E RESTAURAÇÃO DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2201;
identificação de pessoa colectiva n.º 506548350.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582518

MUNDO DOURADO — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2115;
identificação de pessoa colectiva n.º 506163270.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008954056

CRT — CENTRO DE RADIOLOGIA DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00609 ;
identificação de pessoa colectiva n.º 501162755.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960595

TEMPLÁRIOS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 479;
identificação de pessoa colectiva n.º 500770085.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745210

ESCOLA DE CONDUÇÃO CARREIRA & CONFRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02163;
identificação de pessoa colectiva n.º 506380491.
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Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745326

DC — GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02168;
identificação de pessoa colectiva n.º 506421740.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582500

GZIMO — CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503188646.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745334

M 104 — DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02132;
identificação de pessoa colectiva n.º 506171825.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961931

EXPOALÚMINIO — INDÚSTRIA E EXPOSIÇÃO
DE ALUMÍNIOS E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01493;
identificação de pessoa colectiva n.º 503487082.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961940

TOMARMÁRMORES — MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02114;
identificação de pessoa colectiva n.º 506109470.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961958

MARQUES & TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00319;
identificação de pessoa colectiva n.º 500151644.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582240

PADARIA E PASTELARIA JOFERLOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02241;
identificação de pessoa colectiva n.º 506862453.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961966

TOMAR TROPICAL — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01969;
identificação de pessoa colectiva n.º 504975439.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960560

SANSEN — FABRICO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01611;
identificação de pessoa colectiva n.º 503829110.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960498

NEVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00442;
identificação de pessoa colectiva n.º 500919348.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960501

DIMENSÃO — ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02120;
identificação de pessoa colectiva n.º 506119050.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582291

TOMARLESTE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1681;
identificação de pessoa colectiva n.º 504080253.
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Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960730

LOPES & VINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00279;
identificação de pessoa colectiva n.º 500299633.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960536

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PIRIQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01867;
identificação de pessoa colectiva n.º 504829700.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960757

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00550;
identificação de pessoa colectiva n.º 500919763.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745261

MAXICÓPIA — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01334;
identificação de pessoa colectiva n.º 503123919.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745270

APARÍCIO CARDOSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00122;
identificação de pessoa colectiva n.º 500027331.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006589199

VIÚVA DE RAUL PEREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00376;
identificação de pessoa colectiva n.º 500584346.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961532

TOMARALVES — COM. DE MATERIAL ELÉCTRICO
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01512;
identificação de pessoa colectiva n.º 503529672.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961486

MORGADO & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02225;
identificação de pessoa colectiva n.º 506674681.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961494

EDITE & ANABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02018;
identificação de pessoa colectiva n.º 505549280.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961508

LOPES ALVES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01338;
identificação de pessoa colectiva n.º 503140112.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961516

TRISTÃO & ANTUNES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01911;
identificação de pessoa colectiva n.º 505175860.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961524

SEMÁFORO MODO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02068;
identificação de pessoa colectiva n.º 505754959.
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Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580086

CONFECÇÕES S. M. F. COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02094;
identificação de pessoa colectiva n.º 505943042.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580035

CARPINTARIA MODERNA DO NABÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00308;
identificação de pessoa colectiva n.º 500055670.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961680

FERCITA — FERRAGENS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01374;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245046.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961745

J. NUNES E NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01552;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649392.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961729

MAQUITUNES — ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01746;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291173.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961753

MACOTOM — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00394;
identificação de pessoa colectiva n.º 500625352.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961788

ALEXANDRA & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00525;
identificação de pessoa colectiva n.º 500848220.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961451

TRANSPORTES DOM GUALDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01641;
identificação de pessoa colectiva n.º 503922609.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961460

TRONCENA — TRANSFORMADORA DE CEREAIS
NABANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01857;
identificação de pessoa colectiva n.º 504846205.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961672

AGRO RAMILO — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01431;
identificação de pessoa colectiva n.º 503334952.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961664

AGRO RAMILO II, SAG., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01818;
identificação de pessoa colectiva n.º 504331019.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961656
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ROALFE — SOCIEDADE TÉCNICA
DE REPRESENTAÇÕES NABANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00381;
identificação de pessoa colectiva n.º 500580804.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580094

QUINTA DA GRACINDA MATEUS — SOCIEDADE
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01401;
identificação de pessoa colectiva n.º 503295590.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961648

TONERA — METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01065;
identificação de pessoa colectiva n.º 502419555.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961710

RADIOSIMÕES — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE RADIADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02177;
identificação de pessoa colectiva n.º 506462072.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961907

JOSINÁCIO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02084;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829649.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961770

TOMAREL — SOCIEDADE TÉCNICA
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00350;
identificação de pessoa colectiva n.º 500007144.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-

mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961915

LIVRARIA E PAPELARIA O CLIPNETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01340;
identificação de pessoa colectiva n.º 503103268.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961613

ISABEL FARIA ANTUNES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00902;
identificação de pessoa colectiva n.º 502020520.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2003 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961621

ISABEL FARIA ANTUNES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 009302;
identificação de pessoa colectiva n.º 502020520.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961630

MIGUEL & MARTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02233;
identificação de pessoa colectiva n.º 506805425.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961699

TAGRAS — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01872;
identificação de pessoa colectiva n.º 505008467.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745156

FILICATA — COMÉRCIO INTERNACIONAL
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01423;
identificação de pessoa colectiva n.º 503326046.
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Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961842

TERSAÚDE CENTRO TERAPÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01832;
identificação de pessoa colectiva n.º 504839225.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961877

ILDA MELO — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00848;
identificação de pessoa colectiva n.º 501846026.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961869

REINOLAR — COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00211;
identificação de pessoa colectiva n.º 500229333.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961885

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

BALTAZAR PESTANA — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 10-A, freguesia
do Torrão, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00627/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506235564;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/051223.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação em 23 de Novembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120579

OFISADO — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Relógio, 47, freguesia do Torrão,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00554/000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504903578;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 02/051230.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação em 25 de Novembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120455

EOLO — SERVIÇOS, TRANSPORTE, REPARAÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 19, Santa Maria do Castelo,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00505/980908; identificação de pessoa colectiva n.º 503939099;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 01/051230.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação em 30 de Setembro de 2002.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120447

ALMADA

HILÁRIO, CORREIA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1407/
740808; identificação de pessoa colectiva n.º 500361223; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 11/29122005.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa
a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos eu-
ros cada, pertencendo uma ao sócio José Guilherme da Silva Ramires
e outra ao sócio Manuel Joaquim Bento.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Maria
Eugénia Hipólito Alexandre Barrocas. 2009378792

MOREIRA & EPIFÂNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 122/
04102001; identificação de pessoa colectiva n.º 505751984;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 7 e 8/24102005.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente Pedro Manuel Rocha Moreira, por
renúncia, em 29 de Julho de 2005.

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 4.º, que passam
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede social no Almada Fórum, loja 1.58,

Caminho Municipal n.º 1.011, Vale de Mourelos, freguesia do Feijó,
concelho de Almada.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de produtos de cui-
dados corporais e de nutrição, incluindo produtos dietéticos e produ-
tos de ortopedia, dermocosmética, puericultura, higiene buco-dentá-
ria, produtos destinados a utilização em gabinetes de estética e outros
produtos com as mesmas características e fins, a venda de medica-
mentos não sujeitos a receita médica, a prestação de serviços na área
da estética, homeopatia, naturopatia, nutrìcionismo, dietética e oli-
goterapia, bem como a celebração de contratos de franquia (franchi-
sing e master franchising) relacionados com aquela actividade social.
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2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para vincular a sociedade é necessária:
a) A assinatura do gerente único; ou
b) No caso de a sociedade nomear dois gerentes, pela assinatura da

gerente Ana Teresa do Nascimento Epifânio e Rocha Moreira ou,
pela assinatura de ambos os gerentes ou de um gerente e um manda-
tário, este nos termos do respectivo mandato;

3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009365348

PINTO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 02220/
810615; identificação de pessoa colectiva n.º 501172890; inscri-
ções n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 8 e 9/29112005.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Aumento do capital de 24 939,90 euros para 55 000 euros, tendo
havido, em consequência, alteração do contrato quanto aos artigos 2.º,
3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em mediação imobiliária e administração
de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de vinte e sete mil e quinhentos mil euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios.

2 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite do valor do capital social, nos termos e condi-
ções a fixar por deliberação dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence a dois gerentes nomeados
em assembleia geral que podem ser sócios ou estranhos à sociedade
dispensada de caução, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

3 — Nos actos de mero expediente o movimento bancário incluí-
do assinatura de cheques é suficiente a assinatura de um gerente.

2 — Nomeação de gerente por deliberação de 25 de Novembro de
2005:

Gerente nomeado: Francisco Alfredo Xavier Pinto, casado, Quinta
do Pocinho, Rua Particular, 9, Sobreda.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respec-
tiva.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378024

SEGREDOS DA CASA — ARTIGOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 140/
22102001; identificação de pessoa colectiva n.º 505811502; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 11/02122005.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Aumento do capital.
Capital: € 25 000, após um aumento de € 10 000, através de no-

vas entradas, integralmente realizado em dinheiro, e subscrito em
€ 5000 por Fernando José Barreiros de Oliveira Filipe, € 5000 por
Maria Helena de Oliveira Martins Filipe, correspondente à criação de
novas quotas.

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam a
ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a fuma Segredos da Casa — Artigos e Decora-
ção, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Malheiro, 1-B, freguesia da
Cova da Piedade, concelho de Almada.

§ único. ..........................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do
valor nominal de sete mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Paulo Jorge Martins Cardoso e Maria de Lurdes
Barreiros de Oliveira Filipe Cardoso e duas quotas do valor nominal
de cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fer-
nando José Barreiros de Oliveira Filipe e Maria Helena de Oliveira
Martins Filipe.

Nomeação de gerentes.
Gerentes designados: Paulo Jorge Martins Cardoso e Maria de Lur-

des Barreiros de Oliveira Filipe, já designados, Fernando José Barrei-
ros de Oliveira Filipe e Maria Helena de Oliveira Martins Filipe,
nomeados por deliberação de 11 de Março de 2004.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009365461

DUARTES, MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9565/
040499; identificação de pessoa colectiva n.º 504748165; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/16112005.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Aumento do capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: € 14 000, após um aumento de € 1530,05, através de

novas entradas, integralmente realizado em dinheiro, e subscrito em
€ 1530,05 pelo novo sócio Miguel António Alves Duarte, corres-
pondente a uma nova quota, tendo havido, em consequência, altera-
ção do contrato, com alteração do artigo 3.º, que passa a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de catorze mil euros e
corresponde à soma de quatro quotas:

Uma de sete mil quatrocentos oitenta e um euros e noventa e sete
cêntimos pertencente à sócia Maria do Carmo Soledade Cordoeiro
Cavaco Duarte;

Uma de dois mil quatrocentos noventa e três euros e noventa e
nove cêntimos pertencente à sócia Dulce Cristina Cavaco Alves Duarte
Rita;

Uma de dois mil quatrocentos noventa e três euros e noventa e
nove cêntimos pertencente à sócia Maria Margarida Cavaco Alves
Duarte Gregório;

Uma de mil quinhentos noventa e trinta euros e cinco cêntimos
pertencente ao sócio Miguel António Alves Duarte.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009365364

SOUSA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 912/
680102; identificação de pessoa colectiva n.º 500275440; inscri-
ções n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 7 e 8/
16112005.
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Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Nomeação de gerentes de Francisco Madureira Fernandes da Silva
e Vera Mónica Fonseca da Silva.

Período: 2005.
Data da deliberação: 21 de Abril de 2005.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 21 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2010640802

CONCÊNTRICO — GABINETE DE COLABORAÇÃO
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7753/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503454583; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/16112005.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Aumento do capital.
Capital: € 60 000, após um aumento de € 50 000, através de no-

vas entradas, integralmente realizado em dinheiro, e subscrito em
€ 25 000 por Diogo Ricardo da Silva Ferreira, € 25 000 por Maria
da Conceição Catoja Plácido da Silva Ferreira, em reforço das respec-
tivas quotas, tendo havido, em consequência, alteração do contrato
com alteração do artigo 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens ou valores que compõem o activo social, é de sessenta mil euros
e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma de vinte cinco mil e cem euros pertencente ao sócio Diogo
Ricardo da Silva Ferreira;

Uma de vinte cinco mil e cem euros pertencente à sócia Maria da
Conceição Catoja Plácido da Silva Ferreira;

Uma de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia Ana
Filipa Plácido da Silva Ferreira;

Uma de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia Maria
Inês Plácido da Silva Ferreira.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009365380

METROLAB — CONTROLO METROLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 925/
20050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507401751;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 9 e 11/18112005.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções da gerente Paula Maria de Oliveira Salvador
Dias Coelho Galvão, por renúncia, em 17 de Outubro de 2005.

Nomeação de gerentes de Célia Maria Infante Mateus e David
Rogério Pereira da Conceição, Rua de D. Francisco Manuel de Melo,
3, 1.º, Almada, nomeados por deliberação de 17 de Outubro de 2005.

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º, que passam a
ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma METROLAB — Controlo Metro-
lógico, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Leonel Duarte Fer-
reira, garagem n.º 6, freguesia e concelho de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não conforme delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009365470

EUROMOLY — COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE MECÂNICA E LUBRIFICANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 13 094/
20051118; identificação de pessoa colectiva n.º 507432061; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/18112005.

Certifico que, por José Pedro Monteiro Gomes Barquinha, foi cons-
tituída a sociedade supra-referida, cujos estatutos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma EUROMOLY — Comércio e Assistên-
cia Técnica de Mecânica e Lubrificantes, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua de D. Dinis, 41, rés-do-chão, freguesia da Cova da
Piedade, concelho de Almada.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio, prestação, serviços e as-
sistência técnica de mecânica e lubrificantes.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à quota do sócio no
valor nominal de cinco mil euros.

4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio José Pedro Mon-
teiro Gomes Barquinha, desde já designado gerente, sendo sempre
necessária a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de dez mil euros.

5 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009364449

SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPALHAMENTOS
DE CADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6881/
930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502862904; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/18112005.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009365666

LUCMAR — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6184/
911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502658010; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/18112005.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 16 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009365402

GRÂNDOLA

GRÂNDOLACOOP — COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE COMERCIALIZAÇÃO, DE CONSUMO E DE SERVIÇOS, C. R. L.

Sede: Avenida de António Inácio da Cruz, Grândola

Capital social: € 25  000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00011/
870409; identificação de pessoa colectiva n.º 501236104; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 01/050630.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram altera-
dos os n.os 1 e 2 do artigo 6.º, o artigo 7.º e o n.º 1 do artigo 12.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, sendo
actualmente de vinte e cinco mil euros.

2 — O capital social é representado por títulos de capital de vinte
e cinco euros cada um.

ARTIGO 7.º

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a quatro
títulos de capital.

ARTIGO 12.º

1 — Aos cooperadores admitidos posteriormente à constituição da
cooperativa poderá ser exigida uma jóia do montante de vinte e cin-
co euros.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2007158990

PABLO, CORREIA E COELHO, L.DA

Sede: Monte da Aderneira, freguesia de Melides,
concelho de Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00080/
770419; identificação de pessoa colectiva n.º 500655782; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 01 e 02/051122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º do contrato, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Manuel Ferreira Dias Pablo e Jorge Manuel Ferreira
Dias Pablo.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800668

MOITA

M. M. & F. M. — RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro II, lote 16, loja 13, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 506380432; inscrições n.os 3 e 4; nú-
meros e data das apresentações: 05 e 06/14122005; pasta n.º 2236.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Novembro 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2011367042

JOSÉ MANUEL & HELENA LUÍS, L.DA

Sede: Rua de Sebastião Alves Dias, Urbanização Vila Rosa,
lote 22, Bairro Gouveia, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504557777; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 6/09122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Objecto

Execução de caixilharia de alumínio e ferro, bem como construção
civil. Pastelaria e cafetaria e snack bar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2011367026

SEIXAL

BEAUTYLAND COSMÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4887/
981006; identificação de pessoa colectiva n.º 504248294; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 04/051108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

03 — Apresentação n.º 04/051108.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448723

CIMA, COMPANHIA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3307/
940725; identificação de pessoa colectiva n.º 502858699; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 01/051110.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

05 — Apresentação n.º 01/051110.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 24 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448774
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CENTRO HÍPICO TÚLIO HENRIQUES PORTUGAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6515/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505773511; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/051117.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 03/051117.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448324

ADVANCEPRESS — AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7718/
040916; identificação de pessoa colectiva n.º 507087860; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 07/051123.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 07/051123.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448154

ANA BARROSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6588/
020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505909197; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 10/051123.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 10/051123.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448413

TIPY TWO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7753/
041015; identificação de pessoa colectiva n.º 507120086; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 09/051123.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 09/051123.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
20104488421

LUSOSIDER — AÇOS PLANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3261/
940525; identificação de pessoa colectiva n.º 503204447; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 02/051024.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

26 — Apresentação n.º 02/051024.
Designação dos membros do conselho geral para o triénio de 2005-

-2007, em 29 de Março de 2005: Rauke Henstra, Anthonius Marti-
nus Maria Doeleman, Frank Paul Royle, Lauro Henrique Campos Re-
zende e Ricardo Quinhões Audi, solteiro, maior.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449258

TRANSPORTES ROSACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3994/
960724; identificação de pessoa colectiva n.º 503679275; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 04/051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

06 — Apresentação n.º 04/051021.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449797

PÓ DE FAMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507419558/20050830; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Apresentação n.º 06/051021, averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Sónia Ferreira Gonçalves, por re-

núncia, em 7 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449231

JOÃO BARATA RODRIGUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4549/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504044427; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 03/051020.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato tendo, em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte mil euros e encontra-se representado por duas quotas, uma
do valor nominal de quinze mil euros pertencente ao sócio João
António Barata do Carmo Rodrigues e outra do valor nominal de cinco
mil euros pertencente ao sócio André Gonçalo Rosado do Carmo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445600

A BRASINHA DA ARRENTELA, CHURRASQUEIRA
E COMIDA PARA FORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6380/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505608871; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 06/051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 — Apresentação n.º 06/051028.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449517

RUFENA — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1199/
830618; identificação de pessoa colectiva n.º 501612688;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 05/051028.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Apresentação n.º 05/051028, averbamento n.º 3.
Cessação de funções da gerente Maria Teresa Duarte Nascimento,

por renúncia, em 30 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449525

ADELINO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4007/
960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503685402; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 04/051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

05 — Apresentação n.º 04/051028.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449533

ANTUNES & ANTUNES — SOCIEDADE
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4730/
980504; identificação de pessoa colectiva n.º 504139860; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 03/051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

04 — Apresentação n.º 03/051028.

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448960

TCHANCLA — COMÉRCIO DE MALAS E SAPATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5091/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504396501; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 02/051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

03 — Apresentação n.º 02/051028.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 15 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448979

B. V. L. SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3282/
940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503213853;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07; número e data da apresenta-
ção: 03/051102.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

07 — Apresentação n.º 03/051102, averbamento n.º 1
Cessação de funções do gerente Henrique Fernandes Pereira Brito,

por exoneração, em 23 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449045

ANTÓNIO J. F. PIRES — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6077/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505425033;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 13/051013.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Apresentação n.º 13/051013, averbamento n.º 2.
Deslocação da sede para a Avenida do General Humberto Delgado,

39, 3.º, esquerdo, Paio Pires, Seixal.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449541

COMAÇO — COOPERATIVA DE PRODUÇÃO OPERÁRIA
METALÚRGICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 0022/
850626; identificação de pessoa colectiva n.º 500637377; inscri-
ção n.º 06; números e data das apresentações: 3 e 4/051004.

Certifico que, em referência à Cooperativa em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

06 — Apresentações n.os 03 e 04/051004.
Designação do membro de direcção e conselho fiscal para o triénio

de 2005-2006, em 28 de Outubro de 2004:
Direcção: presidente — Joana Margarida Marques de Castro Nunes

Araújo e Sousa, casada.
Conselho fiscal: Madalena Dutra Goulart Antolin Teixeira de Cas-

tro Nunes, casada.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445996

VILA REAL
CHAVES

MOSCA & PAULA — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01439/
050404; identificação de pessoa colectiva n.º 507272048;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 01 e 02/050227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Of. averbamento n.º 1, apresentação n.º 01/051228.
Cessação de funções do gerente António Salvador Terra Amendo-

eira, em 5 de Dezembro de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 02/051228.
Alteração parcial do contrato. Artigos alterados: 1.º e 5.º, os quais

ficam com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mosca & Paula — Alumínios, L.da

2 — A sua sede é na Zona Industrial de Bóbeda, Estrada Nacional
n.º 2, pavilhão n.º 2, freguesia de São Pedro de Agostém, concelho de
Chaves.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo da
gerência.

2 — A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

3 — A gerência da sociedade cabe aos sócios Emílio da Silva Mos-
ca e Paula Maria Teixeira de Jesus Mosca, já nomeados gerentes.
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4 — Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009003250

MOUTINHO & MARTINS — SUPERMECADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01402/
040916; identificação de pessoa colectiva n.º 507096509;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 01 e 02/050227.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Of. averbamento n.º 1, apresentação n.º 01/051227.
Cessação de funções do gerente Fernando José do Carmo Martins,

em 5 de Dezembro de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 02/051227.
Alteração parcial do contrato. Artigos alterados: 3.º e n.º 1 do 4.º,

os quais ficam com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ma-
nuel Miguel Alves Martins e João Paulo Moutinho Ramos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio João Paulo Moutinho Ramos e sendo nomeado gerente, a partir
de hoje, o sócio Manuel Miguel Alves Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009003241

BRITA GRILOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00388/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502109882; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 02/051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 02/051230.
Reforço do capital e alteração parcial do contrato. Artigo alterado:

4.º, o qual fica com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trezen-
tos e sete mil e duzentos euros, e corresponde à soma de oito quotas,
duas do valor nominal de noventa e dois mil cento e sessenta euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António Luís Rodrigues
de Melo e Moisés Rodrigues Grilo, duas do valor nominal de trinta e
nove mil novecentos e trinta e seis euros cada, pertencentes uma a
cada um do referidos sócios António Luís Rodrigues de Melo e Moi-
sés Rodrigues Grilo, duas do valor nominal de quinze mil trezentos e
sessenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Carlos
dos Anjos Melo e Marco Sérgio dos Anjos Melo, e duas no valor
nominal de seis mil cento e quarenta e quatro euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos referidos Luís Carlos dos Anjos Melo e Marco
Sérgio dos Anjos Melo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009003276

FLAVIBETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01007/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504548735; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 01/051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 01/051230.
Reforço do capital e alteração parcial do contrato. Artigo alterado:

3.º, o qual fica com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos e trinta e quatro mil euros, e corresponde à soma de oito quo-
tas, duas do valor nominal de cento e trinta mil e duzentos euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António Luís Rodrigues
de Melo e Moisés Rodrigues Grilo, duas do valor nominal de cinquen-
ta e seis mil quatrocentos e vinte euros, cada, pertencentes também
uma a cada um do referidos sócios António Luís Rodrigues de Melo e
Moisés Rodrigues Grilo, duas do valor nominal de vinte e um mil e
setecentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís
Carlos dos Anjos Melo e Marco Sérgio dos Anjos Melo, e duas do
valor nominal de oito mil seiscentos e oitenta euros cada, pertencen-
tes também uma a cada um dos mesmos sócios Luís Carlos dos Anjos
Melo e Marco Sérgio dos Anjos Melo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009003268

BAR BOM BALANÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01408/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 506955419;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 03, 04 e 05/051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Of. averbamento n.º 1, apresentações n.os 03 e 04/051230.
Cessação de funções do gerente João Carlos Alves Neves, em 4 de

Outubro de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 05/051230.
Designação de gerentes de Jorge Manuel Ferreira e Juan Enriquez

Cid, em 4 de Outubro de 2005.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009003284

VISEU
NELAS

SERÕES DA BEIRA FESTAS E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 554; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506844951; inscrição n.º 02; nú-
mero e data da apresentação: 03/20051230.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-identificada:
A sociedade não tem activo nem passivo tendo as contas sido

aprovadas em assembleia geral de 21 de Dezembro de 2005.
Que, estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da

dita assembleia geral, dissolvem a mencionada sociedade e conside-
ram-na liquidada.

É tudo quanto me cumpre certificar.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005473650

MACOREGO — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 290; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503875783; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 08/20051228.
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Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-identifi-
cada:

A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 22 de Dezembro de 2005.

Que, estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral, dissolvem a mencionada sociedade e conside-
ram-na liquidada.

É tudo quanto me cumpre certificar.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005473600

CARMOARTE — CARAPINTARIA E MÓVEIS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 297; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503875783; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 01/20051227.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-identifi-
cada:

A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 23 de Dezembro de 2005.

Que, estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral, dissolvem a mencionada sociedade e conside-
ram-na liquidada.

É tudo quanto me cumpre certificar.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005473634

RAMIRO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 111; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501337296; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/28122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 09/20051228.
Facto registado: cessação de funções de gerente de Maria Lucília da

Ponte Ferreira Marques.
Causa: renúncia.
Data: 26 de Julho de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005473642

RODRIGUES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 483; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506055671; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e of. inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 3/20051222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
renúncia da ex-sócia Maria do Céu de Sá Vilas Boas, bem como auto-
rização de apelido «Sá», cujo teor é o seguinte:

3 — Of. apresentação n.º 03/20051222.
Facto registado: autorização de manutenção do apelido na firma.
Apelido: Sá.
Autorizante: Maria do Céu de Sá Vilas Boas.
Data da autorização: 6 de Abril de 2004.
Of. apresentação n.º 03/20051222.
Cessação de funções de gerente da ex-sócia Maria do Céu de Sá

Vilas Boas, por renúncia, em 6 de Abril de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005473596

J. RAMOS PINTO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 24; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500607400; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 01/21122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
cessação de funções de gerência do ex-sócio José António do Nasci-
mento Ramos Pinto, que se rege pelo teor seguinte:

6 — Averbamento n.º 01, of. apresentação n.º 01/20051221.
Facto registado: cessação de funções de gerente de José António

do Nascimento Ramos Pinto, por renúncia, em 20 de Dezembro de
2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005473618

OLIVEIRA DE FRADES

SUCAMETA — METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Paraíso, bloco D, loja 6, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 653/051129; identificação de pessoa colectiva n.º 507538838.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo:

Inscrição: of. apresentação n.º 01/20051221 ao n.º 1.
Cessação das funções de gerente de José Maria de Freitas, em 20 de

Dezembro de 2005, por renúncia.
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 02/20051221.
Facto: nomeação de gerente de Edson Perosso de Sousa, por deli-

beração de 20 de Dezembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2011752876

PENALVA DO CASTELO

SARAIVA & COSTAS — TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícu-
la n.º 00085/960510; identificação de pessoa colectiva
n.º 503633704; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/
20051209.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 04 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2008200353

TAROUCA

CONSTRUÇÕES VALE DO VAROSA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro de Santa Apolónia, Castanheiro do Ouro, Tarouca

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 201/
030214; identificação de pessoa colectiva n.º 506473945; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 03/20051229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a alte-
ração parcial do contrato com o aumento de capital de 5000 euros
para 10 000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 5.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, correspondente a uma única quota pertencente à
única sócia Ângela Cristina Aires Borges.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Laura de Jesus Sarmento
Pereira. 2005908452
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