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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO

Comando da Logística

Direcção dos Serviços de Engenharia
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional Secção Logística/RAG/DSE
Exército Português
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Engenharia

Endereço Código postal
Campo de Santa Clara 1149-059

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218815700 218815712

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gabjur_dse@yahoo.com.br

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
40.341.01/05 — PM 01/Amadora (AM) — Reparações gerais — 1.º bloco de alojamen-
tos — 1.ª fase.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de trabalhos de substituição do revestimento existente nas fachadas por
mosaico cerâmico extrudido e respectivos trabalhos acessórios, definidos quanto à sua
espécie e quantidades no mapa de medições constantes do processo de concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Academia Militar — Amadora.
Código NUTS
PT 171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 155 000 euros.

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
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
OMDN2005-LPM.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Qualquer modalidade jurídica que garanta a responsabilidade solidária de cada empre-
sa, perante o adjudicante, pelo pontual cumprimento das obrigações emergentes do
contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) São admitidos a concurso os concorrentes titulares de alvará de empreiteiro, emitido

pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), com as seguintes autorizações:

A 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global
da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;
b) São, ainda, admitidos a concurso os titulares de alvará de empreiteiro geral da 1.ª

categoria (Reabilitação e conservação de edifícios) em classe que cubra o valor total
da obra, sem prejuízo da apresentação obrigatória, no momento da celebração do
contrato, dos alvarás dos eventuais subempreiteiros que contenham as autoriza-
ções em classe para as subcategorias exigidas.
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III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 3 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sem
prejuízo do disposto nos artigos 68.º e 69.º do mesmo diploma.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sem
prejuízo do disposto nos artigos 68.º e 69.º do mesmo diploma.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do referido no Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, os concorrentes deverão apresentar ainda a declaração anual de informação
contabilística e fiscal (artigos 113.º do CIRS e 113.º do CIRC), acompanhada dos res-
pectivos anexos mencionados no modelo oficial, referente ao último ano, ou aos três
últimos, consoante a situação aplicável das descritas no ponto 19.3 do programa de
concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sem
prejuízo do disposto nos artigos 68.º e 69.º do mesmo diploma.

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 — 60%;
2 Qualidade técnica da proposta — 35%;
3 Prazo de execução — 5%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
40.341.01/05.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 06 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 155. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro, vale de correio ou cheque dirigido ao organismo identificado.

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

15 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 12 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 9 horas e 30 minutos. Local Direcção dos Serviços de Engenharia, Campo de
Santa Clara, 1149-059 Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Em IV.2), Critérios de adjudicação do presente anúncio, na qualidade técnica da pro-
posta, será observada a seguinte divisão:
a) Programa de trabalhos — 60%;
b) Recursos afectos à obra — 20%:
b1) Meios Humanos — 50%;
b2) Equipamentos — 50%;
c) Condições de pagamento — 20%:
c1) Cronograma financeiro — 50%;
c2) Preços unitários — 50%.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional Secção Logística/RAG/DSE
Exército Português
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Engenharia

Endereço Código postal
Campo de Santa Clara 1149-059

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218815700 218815712

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gabjur_dse@yahoo.com.br

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional Secção Logística/RAG/DSE
Exército Português
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Engenharia

Endereço Código postal
Campo de Santa Clara 1149-059

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218815700 218815712

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gabjur_dse@yahoo.com.br

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

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional Secção Logística/RAG/DSE
Exército Português
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Engenharia

Endereço Código postal
Campo de Santa Clara 1149-059

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218815700 218815712

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gabjur_dse@yahoo.com.br

2 de Maio de 2005. — O Chefe da RAG, Horário Aguiar dos Santos
Manaia. 1000284943

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional Secção Logística/RAG/DSE
Exército Português
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Engenharia
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Endereço Código postal
Campo de Santa Clara 1149-059

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218815700 218815712

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gabjur_dse@yahoo.com.br

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
40.341.02/05 — PM 01/Amadora (AM) — construção do edifício do Auditório.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada tem por objecto a realização dos trabalhos definidos, quanto à sua espé-
cie, quantidade e condições técnicas de execução, no processo de concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Academia Militar — Amadora.
Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 2 520 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 480 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
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
OMDN2005 — PIDDAC 2005 e PIDDAC 2006.
OMDN — LPM.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Qualquer modalidade jurídica que garanta a responsabilidade solidária de cada empre-
sa, perante o adjudicante, pelo pontual cumprimento das obrigações emergentes 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
São admitidos a concurso os concorrentes titulares de alvará de empreiteiro, emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMO-
PPI), com as seguintes autorizações:
a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global

da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
b) As 1.ª, 4.ª, 5.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e as 1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias

da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, sem
prejuízo do recurso à faculdade conferida no ponto seguinte.

Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles
vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes mencionados
na alínea b) do ponto anterior. Nesse caso, deve anexar à proposta as declarações de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respectivas.
São ainda admitidos a concurso os titulares de empreiteiro geral da 1.ª categoria (Edifícios
de construção tradicional) em classe que cubra o valor total da obra, sem prejuízo da apre-
sentação obrigatória, no momento da celebração do contrato, dos alvarás dos eventuais
subempreiteiros que contenham as autorizações em classe para as subcategorias exigidas.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 3 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sem
prejuízo do disposto nos artigos 68.º e 69.º do mesmo diploma.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sem
prejuízo do disposto nos artigos 68.º e 69.º do mesmo diploma.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do referido no Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, os concorrentes deverão apresentar ainda a declaração anual de informação
contabilística e fiscal (artigos 113.º do CIRS e 113.º do CIRC), acompanhada dos res-
pectivos anexos mencionados no modelo oficial, referente ao último ano, ou aos três
últimos, consoante a situação aplicável das descritas no ponto 19.3 do programa de
concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sem
prejuízo do disposto nos artigos 68.º e 69.º do mesmo diploma.

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 — 60%;
2 Qualidade técnica da proposta — 35%;
3 Prazo de execução — 5%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
40.341.02/05.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 20 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 2000. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro, vale de correio ou cheque dirigido ao organismo identificado.

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

29 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 30 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 9 horas e 30 minutos. Local Direcção dos Serviços de Engenharia, Campo de
Santa Clara, 1149-059 Lisboa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 95 — 17 de Maio de 200510 494

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Em IV.2), Critérios de adjudicação do presente anúncio, no factor qualidade técnica da
proposta, será observada a seguinte divisão:
a) Programa de trabalhos — programa de trabalhos — 60%;
b) Recursos afectos à obra — 20%:
b1) Meios humanos — 50%;
b2) Equipamentos — 50%;
c) Condições de pagamento — 20%:
c1) Cronograma financeiro — 50%;
c2) Preços unitários — 50%.

5 de Maio de 2005. — O Chefe da RAG, Horário Aguiar dos Santos
Manaia. 1000285084

MINISTÉRIO DO AMBIENTE,
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instituto da Água

Direcção de Serviços de Recursos Hídricos
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto da Água Presidente do Instituto da Água

Endereço Código postal
Avenida do Almirante Gago 1040-066
Coutinho, 30

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 218430000 +351 218473571

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
inforag@inag.pt www.inag.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   \7
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para aquisição de serviços de «hosting» do Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de serviços visando o «hosting» do Sistema Nacional de Informação de
Recursos Hídricos (SNIRH).
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A prestação de serviços decorrerá nas instalações (data center) do adjudicatário.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 72.32.00.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos72.51.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 72.31.70.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares72.56.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Caução no valor de 5% do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
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
De acordo com o estipulado no programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
De acordo com o estipulado no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o estipulado no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o estipulado no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o estipulado 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.1.2) 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) Âmbito e nível de serviço propostos — 30%;
b) Experiência profissional e referências — 30%;
c) Infra-estrutura tecnológica suportando o serviço — 25%;
d) Preço e condições financeiras — 15%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Informação n.º 74/05/DSRH.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 31 /05 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 100. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O valor não inclui o IVA. O pagamento será feito em numerário, cheque ou vale de
correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emitidos à ordem do Instituto da
Água.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 018 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 17 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

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

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 15 horas. Local Instituto da Água — Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30,
1049-066 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

* 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
Instituto da Água Director de Serviços de Recursos

Hídricos

Endereço Código postal
Avenida do Almirante Gago 1049-066
Coutinho, 30, 12.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 218430300 +351 218409218

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
snirh@inag.pt http://snirh.inag.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto da Água Director de Serviços de Recursos

Hídricos

Endereço Código postal
Avenida do Almirante Gago 1049-066
Coutinho, 30, 12.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 218430300 +351 218409218

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
snirh@inag.pt http://snirh.inag.pt

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

Organismo À atenção de
Instituto da Água Director de Serviços de Recursos

Hídricos

Endereço Código postal
Avenida do Almirante Gago 1049-066
Coutinho, 30, 12.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 218430300 +351 218409218

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
snirh@inag.pt http://snirh.inag.pt

29 de Abril de 2005. — O Presidente, Orlando Borges.
3000172006
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Centro Nacional de Protecção contra os Riscos
Profissionais, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Centro Nacional de Protecção contra
os Riscos Profissionais, I. P.

Endereço Código postal
Avenida da República, 25, 1.º, esquerdo 1069-036

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213176911 213176991

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
m.filomena.carrico@seg-social.pt www.seg-social.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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   25
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços de análises clínicas e de exames complementares de diagnóstico.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Dentro dos limites dos concelhos de Lisboa e Porto, nas instalações do adjudicatário.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 85.14.50.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos85.14.80.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início 01 /07 /2005 e/ou termo 30 /06 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Orçamento da segurança social.

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
Constam do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos necessários à apreciação jurídica dos concorrentes constam do progra-
ma de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos necessários à apreciação da capacidade económico-financeira dos con-
correntes constam do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos necessários à apreciação técnica dos concorrentes constam do progra-
ma de concurso.
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Preço — 65%;
b) Prazo de entrega — 35%.

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 CNPRP-DSAF — processo n.º 05/05.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 09 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

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

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

09 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes devidamente creden-
ciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local na sede do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos
Profissionais, I. P.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

06 /05 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Centro Nacional de Protecção contra
os Riscos Profissionais, I. P.

Endereço Código postal
Avenida da República, 25, 1.º, esquerdo 1069-036

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213176911 213176991

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
m.filomena.carrico@seg-social.pt www.seg-social.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de

Endereço Código postal

Localidade/Cidade País

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de

Endereço Código postal

Localidade/Cidade País

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° 11

2) Descrição sucinta
Lotes de exames complementares de diagnóstico — sete lotes.
Lotes de análises clínicas — quatro lotes.

3) Extensão ou quantidade
Aquisição de serviços de exames complementares de diagnóstico e análises clínicas.

6 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Ger-
trudes da Conceição Loureiro. 3000172130

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia

Endereço Código postal
Rua de Conceição Fernandes 4434-502

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227865100 227832755

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

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

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 02-212/2005 — Material de cateterização.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público n.º 02-212/2005 — Material de cateterização.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
No Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.
Código NUTS
PT 114.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.10.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
33.10.1.

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
Ver lista anexa ao programa de concurso e caderno de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ 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 31 /12 /2005

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento poderá ser exigida caução corres-
pondente a 5% do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a recepção da factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas concorrentes, estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio
externo.

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
Anexo I, anexo II e declaração comprovativa de situação regularizada quanto a taxas
sobre comercialização de medicamentos e ou produtos de saúde, emitida pelo
INFARMED ou ao INSA, consoante o caso [conforme despacho n.º 15 247/2004 (2.ª
série), do Ministro da Saúde, de 30 de Junho, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004], que deverá ser acrescentada aos documentos que
acompanham a proposta, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.
Nos termos do referido despacho, a falta da apresentação da mencionada certidão dará
lugar à exclusão do concorrente no procedimento.
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 ¢

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 Qualidade aferida pelo parecer dos utilizadores e do S. A.;
2 Preço;
3 Prazo de entrega.

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 02 — 212/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 13 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 30. Moeda: euro.

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

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

13 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 9 horas. Local sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Ponto II.3) — A duração do contrato a celebrar no âmbito deste concurso é de um ano,
podendo ser renovado automaticamente por dois sucessivos e iguais períodos, se não
for denunciado, por qualquer das partes, com uma antecedência de 60 dias úteis, por
carta registada, com aviso de recepção.
Ponto IV.3.2) — O programa de concurso e caderno de encargos podem ser consultados
ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, ver ponto I.1), em qualquer dia útil,
das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas, até ao
termo do prazo fixado para a entrega das propostas.
Ponto IV.3.6) — Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante
o prazo mínimo de 60 dias a contar da data fixada para recepção das propostas,
considerando-se automaticamente prorrogados por iguais períodos para os concorren-
tes que nada requeiram em contrário.

* 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.

6 de Maio de 2005. — Pela Direcção do Serviço de Aprovisiona-
mento, António Alexandre Macedo. 3000172020

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
Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia

Endereço Código postal
Rua de Conceição Fernandes 4434-502

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227865100 227832755

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 02-213/2005 — Material de anestesia e monitorização.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público n.º 02-213/2005 — Material de anestesia e monitorização.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
No Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.
Código NUTS
PT 114.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.10.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
33.10.1.

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
Ver lista anexa ao programa de concurso e caderno de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ 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 31 /12 /2005

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento poderá ser exigida caução corres-
pondente a 5% do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a recepção da factura.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas concorrentes, estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio
externo.

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
Anexo I, anexo II e declaração comprovativa da situação regularizada quanto a taxas
sobre comercialização de medicamentos e ou produtos de saúde, emitida pelo
INFARMED ou ao INSA, consoante o caso [conforme despacho n.º 15 247/2004 (2.ª
série), do Ministro da Saúde, de 30 de Junho, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004], que deverá ser acrescentada aos documentos que
acompanham a proposta, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.
Nos termos do referido despacho, a falta da apresentação da mencionada certidão dará
lugar à exclusão do concorrente no procedimento.
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 ¢

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 Qualidade aferida pelo parecer dos utilizadores e do S. A.;
2 Preço;
3 Prazo de entrega.

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 02 — 213/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 14 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 30. Moeda: euro.

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

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

14 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

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

Data 15 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 9 horas. Local sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Ponto II.3) — A duração do contrato a celebrar no âmbito deste concurso é de um ano,
podendo ser renovado automaticamente por dois sucessivos e iguais períodos, se não
for denunciado, por qualquer das partes, com uma antecedência de 60 dias úteis, por
carta registada, com aviso de recepção.
Ponto IV.3.2) — O programa de concurso e caderno de encargos podem ser consultados
ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, ver ponto I.1), em qualquer dia útil,
das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas, até ao
termo do prazo fixado para a entrega das propostas.
Ponto IV.3.6) — Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante
o prazo mínimo de 60 dias a contar da data fixada para recepção das propostas,
considerando-se automaticamente prorrogados por iguais períodos para os concorren-
tes que nada requeiram em contrário.

* 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.

6 de Maio de 2005. — Pela Direcção do Serviço de Aprovisiona-
mento, António Alexandre Macedo. 3000172018

Instituto de Gestão Informática e Financeira
da Saúde

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Saúde Directora de Serviços
Instituto de Gestão Informática de Aprovisionamento
e Financeira da Saúde

Endereço Código postal
Avenida da República, 61, 7.º piso 1069-032

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217925500 217925674

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
catalogo@igif.min-saude.pt www.catalogo.min-saude.pt
esclarecimentos.2005@igif.min-saude.pt

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central ¢ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contratos públicos de aprovisionamento (CPA).
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Estabelecimento das condições de fornecimento de tuberculinas e vacinas às institui-
ções e serviços do Serviço Nacional de Saúde, aproveitando a quaisquer outras enti-
dades públicas que manifestem ao Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saú-
de (IGIF) a intenção de beneficiar das condições contratuais homologadas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A entrega dos bens é feita nos armazéns das entidades adquirentes.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 24.45.16.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos24.45.16.10-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 24.45.16.20-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares24.45.16.30-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

24.45.16.40-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
24.45.16.50-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
24.45.16.60-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
24.45.16.70-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
24.45.16.80-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
24.49.40.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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 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.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
É da responsabilidade de cada uma das entidades adquirentes o pagamento dos bens
fornecidos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo.

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
Declarações modelos 1, 3 e 6 constantes do caderno de encargos.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Caso na ordem jurídica do país de origem do concorrente não exista documento idên-
tico ao requerido, pode o mesmo ser substituído por declaração, sob compromisso de
honra, feita pelo concorrente perante uma autoridade judiciária ou administrativa,
notário ou outra autoridade competente do país de origem.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Capacidade económica e financeira — cópias da declaração de rendimentos completa
(modelo 22 e seus anexos) para efeitos de IRC, relativa aos últimos três anos fiscais, as
quais contenham o comprovativo de «Recibo», ou, para as entidades que não estejam
sujeitas a obrigação declarativa, certidão dessa inexistência passada pelos competen-
tes serviços da administração fiscal; ou declaração conforme modelo 4, constante do
caderno de encargos. Declaração conforme modelo 6, constante do caderno de encar-
gos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Capacidade técnica — documento emitido pelo INFARMED relativo à concessão de
alvará/autorização de comercialização, ou registo de distribuidores de dispositivos
médicos não activos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.
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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.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
CP 2005/13.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 20 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

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

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

20 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora ————————
IV.3.5) 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 06 meses e/ou 180 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, podendo nele intervir os repre-
sentantes dos concorrentes e ou representantes de sociedades ou agrupamentos de
empresas, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 21 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 11 horas. Local no IGIF, sito na Avenida da República, 61, 1.º, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O acto público decorrerá de 21 a 24 de Junho de 2005. Este concurso é prorrogável até
ao período máximo de 36 meses.

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

22 /04 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

22 de Abril de 2005. — A Directora de Serviços de Aprovisiona-
mento, Edetilde Pinheiro. 3000172086

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

Instituto de Meteorologia, I. P.

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 de Meteorologia, I. P.

Endereço Código postal
Rua C, ao Aeroporto 1749-077

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218447000 218402370

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição, instalação, formação e colocação em funcionamento operacional de 20 es-
tações sísmicas digitais remotas de banda larga e de uma estação central.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Portugal Continental, Arquipélagos da Madeira e Açores.
Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Estações sísmicas que, de acordo com a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal das Comunidades Europeias, L342, de 31 de Dezembro de 1993,
insere-se na categoria 33.20.1 e na subcategoria 33.20.12.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   £        SIM    ¢

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes ¢

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /10 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Especificado no caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Especificado no programa do concurso.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Especificado no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Especificado no programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Especificado no programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Especificado no programa do concurso.

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
Adequação às especificações técnicas constantes no caderno de encargos:
Encargos de aquisição:
Custos e condições de manutenção;
Custos da solução de comunicações;
Prazo de entrega e instalação;
Custos e condições de formação.

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

Data limite de obtenção 30 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 250, acrescidos do IVA à taxa legal aplicável de 19%. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo poderá ser levantado no local indicado em I.1), sendo o respectivo custo
liquidado em dinheiro ou em cheque no acto de aquisição do mesmo, debitando-se os
custos de expedição no caso de o pedido ser feito pelo correio.

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

30 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas e 30 minutos.

IV.3.5) 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 120 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
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 01 /07 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas e 30 minutos. Local referido em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

06 /05 /2005

** 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 B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° \1

2) Descrição sucinta
Aquisição de estações sísmicas remotas para Portugal Continental e Arquipélagos da
Madeira e Açores;
Aquisição de uma estação central.

3) Extensão ou quantidade
10 estações sísmicas remotas e uma estação central.

6 de Maio de 2005. — O Presidente, Adérito Vicente Serrão.
3000172100

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Habitação

e Equipamentos

Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres
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
Secretaria Regional da Habitação
e Equipamentos
Direcção Regional de Obras Públicas
e Transportes Terrestres

Endereço Código postal
Largo do Colégio, 4 9500-054

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Elaboração de ortofotocartografia à escala de 1:5000 das ilhas de São Miguel e Terceira,
da Região Autónoma dos Açores.

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.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Foram prestados esclarecimentos ao concurso público internacional n.º 03/DROPTT/
05, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 69, de 8 de Abril, encontrando-se
os elementos apensos às peças patenteados a concurso.

21 de Abril de 2005. — Pela Direcção Regional de Obras Públicas
e Transportes Terrestres, Paulo Simão Carvalho da Borba Menezes.

1000285059

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Instituto Superior de Economia e Gestão

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 Superior de Economia
e Gestão

Endereço Código postal
Rua do Quelhas, 2 1200-781 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213925800 213925895

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   17
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concessão da exploração do restaurante do ISEG.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O indicado em I.1).
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
A indicada no caderno de encargos.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

em dias 365 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento de adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo no regime da 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
Nos termos do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos 6.1 e 6.2 do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 6.3 do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 6.4 do programa do concurso.
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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 £
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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 — Restaurante/ISEG/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 033 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 033 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 17 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 090 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Nos termos indicados no ponto 9.2 do programa do 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 10 horas. Local o indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Vítor
da Conceição Gonçalves. 3000172064

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
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 Amarante Divisão de Administração Geral

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

Localidade/Cidade País
Amarante Portugal

Telefone Fax
255420205/420200 255420201

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ 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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   02
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução de circuitos especiais dos transportes escolares para
o ano lectivo 2005-2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução dos circuitos destinados ao transporte de alunos das várias localidades do
concelho de Amarante de e para os respectivos estabelecimentos de ensino.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Amarante.
Código NUTS
PT 115.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 60.11.31.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O valor base é de 375 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

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

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 é de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado de acordo com o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar-se a concurso as entidades que não se encontrem em nenhuma
das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos

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.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 discriminado por circuito — 85%;
2 Qualidade das viaturas — 15%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 100. Moeda: euro.

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

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

\\ /\\ /\\\\ ou 020 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora __________

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
No acto público do concurso podem intervir 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 15 horas. Local Salão Nobre da Câmara Municipal de Amarante.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

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

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Armindo José da
Cunha Abreu. 3000172027

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 95 — 17 de Maio de 200510 506

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Amarante Divisão de Administração Geral

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

Localidade/Cidade País
Amarante Portugal

Telefone Fax
255420205/420200 255420201

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  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
Repavimentação e requalificação da EM 705 — Figueiró (Santiago).
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A intervenção incidirá num troço com cerca de 330 m compreendido entre os lugares de
Água Nova e Porta, ambos da freguesia de Figueiró (Santiago), e consiste na escarifi-
cação e levantamento dos pavimentos existentes, reforço da drenagem de águas pluvi-
ais com instalação de troço com 127 m em rede e no restante com aquedutos. Repavimen-
tação com nova base e com tapete de MBQ em duas camadas de 0,10 m de espessura total,
reconstrução de bermas, valetas e serventias em cubos e a instalação de sinalização
vertical e horizontal.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Figueiró (Santiago).
Código NUTS
PT 115.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Referência à Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no JOCE,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho, publicado no JOCE, em 22 de Junho de 1998: grupo 45.2,
classe 45.23, categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.12.

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 dos trabalhos do processo posto a concurso.
O valor base é de 138 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 075 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, conforme artigos 18.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março. O seu financiamento é o orçamento municipal. Os pagamentos
efectuar-se-ão através de autos de medição mensais, conforme artigos 202.º e seguintes
do mesmo decreto-lei.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas sem que entre elas exista qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos exigidos.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar-se a concurso os concorrentes titulares de alvará de construção,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), com as seguintes autorizações:
a) 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e de classe que cubra o valor global da proposta;
b) As 6.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª categoria na classe correspondente à parte dos traba-

lhos a que respeitem.
Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concorrentes referidos nas alíneas b)
a d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nos termos dos artigos 67.º
e 68.º do citado diploma.
Avaliação da capacidade financeira — os critérios de avaliação da capacidade financei-
ra dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso terá como base o quadro
referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.
Avaliação da capacidade técnica — são adoptados os seguintes critérios:
Comprovação de execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso — Vias de circulação rodoviária — de valor não inferior a 80 000 euros;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos constantes nas alíneas c) e d) do ponto 15.1 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentos constantes nas alíneas e), f), g) e h) do ponto 15.1 do programa de concurso.

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 — 80%;
2 Programação dos trabalhos — 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

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

Custo: € 50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Ao preço indicado de cada processo acresce o IVA, a liquidar no acto da aquisição. Se
for solicitado o envio pelo correio, os portes serão a pagar pelo destinatário.
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas.

IV.3.5) 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 067 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
No acto público do concurso podem intervir 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 15 horas. Local Salão Nobre da Câmara Municipal de Amarante.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

* 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.

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Armindo José da
Cunha Abreu. 3000172044

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA
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 Braga Direcção Municipal de Obras

e Serviços Urbanos/Divisão
de Fiscalização e Gestão
de Empreitadas

Endereço Código postal
Praça do Conde Agrolongo, 4704-514 Braga
Edifício do Pópulo

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253203150 253613387

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
domsu@cm-braga.pt www.cm-braga.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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Acompanhamento e interpretação da monitorização do comportamento estrutural do
Estádio Municipal de Braga.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso compreende a prestação dos serviços de acompanhamento e interpretação
da monitorização do comportamento estrutural do Estádio Municipal de Braga e a
elaboração dos correspondentes relatórios técnicos semestrais, em fase de serviço,
durante um período de quatro anos.
O valor para efeito de concurso, excluído o IVA, é de 90 000 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Estádio Municipal de Braga.
Código NUTS
PT 112.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2008

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% da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os previstos no plano e orçamento do ano corrente do município de Braga.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 19.º do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 6 e nas alíneas a) a h) do n.º 15.1 e nas alíneas a) a d) do n.º 15.3
do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e nas alíneas e) e f) do n.º 15.3 do programa
de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1 e nas alíneas g) e h) do n.º 15.3 e n.º 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.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 (70%);
2 Valor técnico da proposta (30%).

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
DMOSU/08/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 30 /05 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 62,05 euros (isentos de IVA). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em cheque visado ou numerário, para a totalidade dos documentos (isentos de IVA).

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

06 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Os concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 11 horas. Local Gabinete da Presidência do Município de Braga.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
II.3) A duração do contrato abrange os anos 2005 a 2008.
IV.2) Critérios de adjudicação:
1 — Preço (70%):
1.1 — Preço total (60%);
1.2 — Condições de pagamento (10%);
2 — Valor técnico da proposta (30%):
2.1 — Memória descritiva dos serviços a prestar (20%);
2.2 — Elementos gráficos (10%).
A pontuação padrão é de 1 a 5.

21 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000172105

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA
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 Celorico Secção de Obras Municipais
da Beira

Endereço Código postal
Rua de Sacadura Cabral 6360-350

Localidade/Cidade País
Celorico da Beira Portugal

Telefone Fax
271747400 271747409

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
obrasmunicipais@cm-celoricodabeira.pt www.cm-celoricodabeira.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 66/2005

Concurso público para execução da empreitada
da Biblioteca Municipal — recomeço do procedimento

António José Marques Caetano, presidente da Câmara Municipal de Celorico da
Beira, torna público que esta Câmara Municipal, em reunião de 6 de Abril de 2005,
deliberou aprovar as alterações do projecto propostas pelo Instituto Português do
Livro e Bibliotecas (IPLB) e recomeçar o procedimento do concurso público para
execução da empreitada da Biblioteca Municipal, cujo anúncio de abertura de proce-
dimento foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 37, de 22 de Fevereiro
de 2005.

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Marques Caetano. 1000285090

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, rés-do-chão, 1700-087
6.º e 7.º

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

21 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local Campo Grande, 13, rés-do-chão, Lisboa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Faz-se saber que, no âmbito da «Empreitada de concepção e construção do Complexo
Desportivo de Chelas — processo n.º 18/CP/DEPSO/2004», foram alteradas a data de
entrega das propostas e a data de realização do acto público, conforme referido nos
pontos IV.3.3) e IV.3.7.2) do presente anúncio.
Alteração ao anúncio de abertura de procedimento publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 76, de 30 de Março de 2004, e ao anúncio de esclarecimento e adiamento
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 62, de 30 de Março de 2005.

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

06 /05 /2005

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

O Director Municipal, Luís Monteiro. 3000172036

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 Lisboa
Direcção Municipal de Actividades
Económicas

Endereço Código postal
Rua da Cruz Vermelha, 12 1600-053

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217825400 217940850

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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   01
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Manutenção periódica preventiva e assistência técnica anual das câmaras frigoríficas
e das máquinas de produção de gelo em escamas instaladas nos mercados municipais.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Manutenção periódica preventiva e assistência técnica anual das câmaras frigoríficas
e das máquinas de produção de gelo em escamas instaladas nos mercados municipais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Município de Lisboa.
Código NUTS
PT 171.
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 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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de adjudicação a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigato-
riamente, antes da celebração do contrato, numa única entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Definidos no ponto 9 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Definidos no ponto 9 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Definidos no ponto 9 do programa de concurso.
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

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

1 Preço total dos serviços postos a concurso — 70%;
2 Preço dos materiais — 30%.
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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 3/DMSC-DA/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 13 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 4,20 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque.

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

20 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora até às 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 21 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local Sala de Concursos da Divisão de Aprovisionamentos, sita no
Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F, 1749-099 Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O ponto II.3) deve ter a seguinte redacção: «A prestação de serviços objecto do pre-
sente concurso terá uma duração de 12 meses a contar da data de celebração do contrato,
eventualmente prorrogável até ao biénio subsequente.»

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa Júri do Concurso
Direcção Municipal de Serviços Centrais
Divisão de Aprovisionamentos

Endereço Código postal
Edifício Central do Município, 1749-099 Lisboa
Campo Grande, 25, 2.º piso, bloco A

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217988183/812 217988045

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa
Centro de Documentação

Endereço Código postal
Edifício Central do Município, 1749-099 Lisboa
Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217989506 217988008

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa
Centro de Documentação

Endereço Código postal
Edifício Central do Município, 1749-099 Lisboa
Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217989506 217988008

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

6 de Maio de 2005. — A Chefe da Divisão de Aprovisionamentos,
Ana Luísa Lucas da Silva. 3000172076

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE
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 Mangualde

Endereço Código postal
Largo do Dr. Couto 3534-004

Localidade/Cidade País
Mangualde Portugal

Telefone Fax
232619880 232623958

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Reabilitação do C. M. 1643.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Melhoria das condições de drenagem, reforço do pavimento e aplicação de equipamen-
to de sinalização e segurança.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Juntas de Freguesia da Chãs de Tavares e Abrunhosa-a-Velha, concelho de Mangualde.
Código NUTS
Dão Lafões.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.1\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.12.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.34.21.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 150 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
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento e pagamento serão assegurados
através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal de Mangualde e o paga-
mento correspondente aos autos de medição, com observância do disposto nos artigos
202.º e seguintes do mesmo diploma, se outras considerações não forem estipuladas no
caderno de encargos que a elas digam respeito.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requi-
sitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Nos termos dos n.os 6, 15 e 19 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no n.º 6 e nas alíneas a) e b) do n.º 15.1, nas alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e nas alíneas a) a d) do n.º 15.3, todos do programa de concurso.
O certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas previsto na alínea a)
do n.º 6.2 do programa de concurso deverá conter: a autorização da 1.ª subcategoria da
2.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra o valor global da proposta.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas c) e d) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do
n.º 15.3 do programa de concurso.
A capacidade económica e financeira terá ainda em conta os n.os 19.1, 19.2 e 19.3 do
programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, nas alíneas a) e b) do n.º 15.2
e nas alíneas g) e h) do n.º 15.3, todos do programa de concurso.

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 da proposta — 80%;
2 Capacidade técnica — 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo Z-2/177.
Registo: 25/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 512 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento é feito no acto do levantamento do processo ou à cobrança em dinheiro
ou cheque passado a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Mangualde.

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

20 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 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 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no máximo um representante por
concorrente, considerando-se como um único concorrente as empresas que se apresen-
tem associadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 21 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora ——————— Local ———————————————————————————

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.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 preço base do concurso é de 495 000 euros, não incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

* 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.

27 de Abril de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, o Vice-
-Presidente da Câmara, António Albuquerque e Castro de Oliveira.

3000172013

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
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
Câmara Municipal de Mirandela Secção de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça do Município 5370-288

Localidade/Cidade País
Mirandela Portugal

Telefone Fax
278200214 278264841

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sec.om@cm-mirandela.pt www.cm-mirandela.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção do Museu da Oliveira e do Azeite de Mirandela.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de um edifício destinado a museu com uma área bruta de 670 m2, distribuídos
por dois pisos e uma pequena cave.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Mirandela.
Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA: 45.11.11, 45.11.12, 45.21.15, 45.22.12, 45.25.50, 45.31.12, 45.31.30, 45.31.41,
45.32.11, 45.33.12, 45.33.20, 45.42.11, 45.43.12, 45.44.10, 45.44.21, 45.44.22,
45.45.13.

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, sendo o valor para efeito de concurso de
641 183,73 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 12 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado pelo orçamento da Câmara Municipal de Mirandela. A
empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os pagamentos efectuados de acordo com o
disposto no artigo 21.º do mesmo diploma.
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 elas exista qualquer
vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária. Cada uma das entidades que compõem o agru-
pamento deve apresentar os documentos exigidos de habilitação e de instrução das
propostas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Aos concorrentes é exigido o alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, contendo

as seguintes autorizações: a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta, e as 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da
1.ª categoria, 1.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria e 1.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª
categoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem,
aplicando-se o disposto nos artigos 54.º, 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;

b) Os concorrentes deverão preencher, cumulativamente, os requisitos mínimos de
carácter económico, financeiro e técnico explicitados no programa de concurso. A
avaliação será efectuada a cada uma das empresas que constituam um agrupamento.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no artigo 15.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no artigo 15.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no artigos 15.º e 16.º do programa de concurso. Só serão
avaliadas as propostas dos concorrentes que comprovem a 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.

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 —————————— 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
28/2005/SOM.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: processo em papel — 750 euros mais IVA; processo em suporte informáti-
co — 100 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Os concorrentes que pretendam o envio do processo pelo correio deverão, previamen-
te, remeter um cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Mirandela; se
procederem pessoalmente ao levantamento do processo, poderão pagá-lo em dinheiro,
por meio de cheque ou cartão multibanco.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir todos os interessados mas só poderão intervir no acto público os con-
correntes e as pessoas por si credenciadas.
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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. Local Secção de Obras Municipais.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

** 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.

21 de Abril de 2005. — Por delegação de competências, o Verea-
dor a Tempo Inteiro, António Almor Branco. 3000172047

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
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 São Pedro
do Sul

Endereço Código postal
São Pedro do Sul 3660-436

Localidade/Cidade País
São Pedro do Sul/Viseu Portugal

Telefone Fax
232723003/232720145 232723406

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.cm-spsul.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
Complexo Desportivo da Pedreira — execução de relvado.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A Câmara Municipal de São Pedro do Sul pretende executar o campo de futebol de 11,
o qual inclui trabalhos de drenagem, sistema de rega e o relvado.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Pedreira — São Pedro do Sul.
Código NUTS
PT 125 DÃO-LAFÕES.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.21.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
O preço base da empreitada é de 238 095 euros, acrescidos 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 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
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal de São Pedro do Sul e FEDER.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento possuam condições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante a Câmara Muni-
cipal de São Pedro do Sul, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergen-
tes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, de acordo com as
condições referidas no ponto 9.3 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvará de construção, emi-
tido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:
a) 10.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente ao valor da proposta;
b) ... subcategoria da ... categoria da classe correspondente, cada uma, ao valor dos

trabalhos especializados a que respeitam (de acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2004,
de 12 de Janeiro, e da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea b), indicará, em
documento a incluir no invólucro dos «Documentos», os subempreiteiros possui-
dores dessas autorizações aos quais ficará vinculado, por contrato, para a execução
dos trabalhos que lhe respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão de ser incluídos no invólucro «Proposta» as
declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos subem-
preiteiros, das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade de alvará de
construção contendo as autorizações exigidas no concurso e, bem assim, o valor
total dos trabalhos a que respeitam.

2 — Poderão, igualmente, concorrer:
a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia não detentoras

de alvará de construção, titulares de certificados de inscrição oficial de empreiteiros
aprovados, adequados à obra posta a concurso e emitidos por autoridade competen-
te de Estado membro da União Europeia;
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b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, nos mesmos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de apli-
cação e se os mesmos o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos, da
Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo e se o
mesmo o permitir.

3 — Condições de aptidão dos concorrentes e respectivos elementos de caracterização
relativos à capacidade económica e financeira:
a) Não serão analisadas, considerando não aptas as propostas dos concorrentes que

não verifiquem as seguintes condições:
a1) Liquidez geral (percentagem) = (existências + disponibilidades + dívidas de ter-

ceiros a curto prazo)/passivo a curto prazo < 104,26%;
a2) Autonomia financeira (percentagem) = capitais próprios/activo líquido total

< 9,72%;
a3) Grau de cobertura do imobilizado (percentagem) = capitais permanentes/imobili-

zado líquido < 120,45%.
4 — As referências base para a construção dos indicadores acima evidenciados são os
seguintes:
a) Os indicadores referidos nas alíneas a1) a a3) são construídos com base no anexo A

que integra a última declaração periódica de rendimentos para efeitos do IRC, este
exigido na alínea i) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
na sua actual redacção. No caso de a empresa ter iniciado recentemente a actividade,
não possuindo tais elementos, a capacidade económica e financeira, traduzida pelos
indicadores aqui referidos, será efectuada com base nas informações prestadas por
instituição bancária reconhecida;

b) No caso de agrupamentos de empresas, qualquer uma delas, por si só, terá de cumprir
o disposto nas alíneas a1), a2) e a3) do n.º 3 e n.º 5, sendo o disposto no n.º 6
respeitante ao total do agrupamento.

5 — A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no quadro
de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concor-
rente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior pre-
vistos na referida portaria, em qualquer das seguintes situações:
a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,

a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações
anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

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

6 — Para avaliação da capacidade técnica não serão analisadas, considerando-se não
aptas as propostas dos concorrentes que não cumpram os seguintes requisitos:
a) Nos últimos três anos, não tenham realizado pelo menos uma empreitada de valor

superior a 60% do preço base do concurso, de acordo com o estipulado no ponto
19.4 do programa de concurso;

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

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos solicitados nos pontos 6.1, 6.2 e
6.3, alíneas a) e b) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3,
todos do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos solicitados nas alíneas c) e d) do
n.º 15.1, alíneas a) e b) do n.º 15.2 e alíneas e) e f) do n.º 15.3, todos do programa de
concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos solicitados nas alíneas e) e h) do
n.º 15.1, alíneas a) e b) do n.º 15.2 e alíneas g) e h) do n.º 15.3, todos do programa de
concurso.
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

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 Remeta-se para o ponto 21 do programa de concurso.

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
17/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 09 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 128,70 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

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

17 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devi-
damente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção
do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no
caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de socieda-
des ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome
individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e número do bilhete de
identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora 14 horas. Local Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 95 — 17 de Maio de 2005 10 515

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
Eixo Prioritário 1 — Medida 1, do Programa Operacional Regional do Centro — III
QCA.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) A empreitada é por série de preços, nos termos dos artigos 18.º e seguintes do Decreto-

-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual redacção, e os trabalhos serão à medição,
conforme estipulado no artigo 21.º do mesmo diploma. Os pagamentos são efectua-
dos pela rubrica apropriada do orçamento em vigor neste município.

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

\\ /\\ /\\\\

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de São Pedro
do Sul
Divisão de Empreitadas e Projectos

Endereço Código postal
Avenida de Sá Carneiro, Edifício 3660-428
Avenida

Localidade/Cidade País
São Pedro do Sul/Viseu Portugal

Telefone Fax
232720480/1/2 232720489

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmspssig@mail.telepac.pt www.cm-spsul.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de São Pedro
do Sul
Divisão de Empreitadas e Projectos

Endereço Código postal
Avenida de Sá Carneiro, Edifício 3660-428
Avenida

Localidade/Cidade País
São Pedro do Sul/Viseu Portugal

Telefone Fax
232720480/1/2 232720489

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de

Endereço Código postal

Localidade/Cidade País

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

6 de Maio de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000172081

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

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 Sesimbra Divisão de Gestão do Património

Secção de Aprovisionamento
e Armazéns

Endereço Código postal
Largo de Luís de Camões, 2970-668
pavilhão n.º 8

Localidade/Cidade País
Sesimbra Portugal

Telefone Fax
212288500/212288531 212288539

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
daf_dgp@mun-sesimbra.pt www.mun-sesimbra.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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Mobiliário para os espaços públicos da Biblioteca Municipal de Sesimbra.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e montagem de diverso mobiliário.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O mobiliário deverá ser entregue e instalado nas instalações da Biblioteca Municipal
de Sesimbra.
Código NUTS

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
Bens quantificados nos quadros constantes do caderno de encargos.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 22 /08 /2005
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não é exigida a prestação de qualquer caução para garantir o fornecimento.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Pagamento assegurado através das verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal
de Sesimbra.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar proposta as entidades que não se encontrem em nenhuma das situa-
ções referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declarações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.
A declaração da alínea b) atrás citada consta como anexo 1 do presente programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercí-
cios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos.
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o volume
global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do proce-
dimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e
tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 Apreciação qualitativa — 40%;
2 Preço — 30%;
3 Prazo de entrega e montagem — 20%;
4 Prazo e condições de garantia — 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 17/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 22,15 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento antecipado, em dinheiro ou cheque, no acto de aquisição dos mesmos,
debitando-se despesas de expedição no caso de envio pelo correio.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 025 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 12 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora 10 horas. Local Sala de Sessões do Edifício da Câmara Municipal de Sesimbra.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Amadeu José da
Silva Penim. 3000172004

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS
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 Valpaços D. O. M. — Departamento de Obras

Municipais

Endereço Código postal
Rua de D. Maria do Carmo Carmona 5430-469 Valpaços

Localidade/Cidade País
Valpaços Portugal

Telefone Fax
278710130 278711135

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
camaradevalpacos@mail.telepac.pt www.cm-valpacos.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
Pavimentação do C. M. do cruzamento dos Vales a Santa Comba.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Terraplanagens, drenagem, pavimentação, sinalização e diversos.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Vales, concelho de Valpaços.
Código NUTS
118 Norte Alto Trás-os-Montes.

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) **
Descrição dos trabalhos a que se refere a presente empreitada com referência à Classi-
ficação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no JOCE, n.º L342, de 31 de
Dezembro, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho,
publicado no JOCE, n.º L177, de 22 de Junho, e pelo Regulamento (CE) n.º 204/2002,
da Comissão, de 19 de Dezembro de 2001, publicado no JOCE, n.º L36, de 6 de Feve-
reiro:
Categorias 45.11.12, 45.11.23, 45.23.12 e 45.24.14.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos que compõem a pavimentação do C.
M. do cruzamento dos Vales a Santa Comba, numa extensão aproximada de 3900 m. O
preço base é de 190 067,25 euros, excluindo o 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 090 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação e em todos os
pagamentos será deduzida a mesma percentagem para reforço dessa caução. O prazo de
garantia é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Através de recursos próprios da Câmara Municipal de Valpaços.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os pagamentos efectuados de acordo com o
disposto no artigo 21.º do mesmo diploma.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação de propostas,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente perante a Câmara Muni-
cipal de Valpaços pela manutenção da sua proposta, com as legais consequências.
No caso de adjudicação, as empresas do agrupamento associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos exigidos nos n.os 6 e 15 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos nos n.os 6 e 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
b1) A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução

da obra posta a concurso deverá ser feita com base no quadro de referência constante
da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de

2 de Março, não podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumula-
tivamente e no mínimo, os valores de quartil inferior previstos na referida portaria,
em qualquer das seguintes situações:

b1.1) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três últimos anos nela
referenciados, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas
declarações anuais de IRS e IRC entregues para efeitos fiscais;

b1.2) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração anual
de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
c2.1) Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso, de valor igual ou superior a 60% do preço base do concurso,
através da apresentação de lista de obra(s) nas referidas condições, acompanhadas
de certificados de boa execução emitidos pelo respectivo dono de obra, os quais
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram
executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

c2.2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas, que será
comprovada pela análise do programa de trabalhos, plano de equipamento e da
declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, aluga-
do ou sob qualquer outra forma;

c2.3) Adequação dos técnicos e os serviços, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, que será comprovada pela análise do programa de trabalhos, plano de
mão-de-obra e de declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que
mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados
na empresa, a afectar à obra, incluído director técnico da empreitada e representante
permanente do empreiteiro na obra, acompanhadas dos certificados de habilitações
literárias e profissionais dos técnicos.

Serão considerados como não tendo aptidão técnica para a execução da obra as empre-
sas que não obedeçam a este parâmetro (capacidade técnica).
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   £
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Ou:

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

1 Preço (70%);
2 Valia técnica da proposta (30%).

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
19-DOM-05.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: € 100. Moeda: euro.

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

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas, mas só poderão intervir
no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas
pelos concorrentes, conforme o ponto 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 9 horas e 30 minutos. Local na sala de reuniões do Departamento de Obras
Municipais da Câmara Municipal de Valpaços.

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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Valpaços DOM — Departamento de Obras

Municipais

Endereço Código postal
Avenida do Engenheiro Luís de Castro 5430-472 Valpaços
Saraiva

Localidade/Cidade País
Valpaços Portugal

Telefone Fax
278710135 278713574

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmv-dom@mail.telepac.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Valpaços DOM — Departamento de Obras

Municipais

Endereço Código postal
Avenida do Engenheiro Luís de Castro 5430-472 Valpaços
Saraiva

Localidade/Cidade País
Valpaços Portugal

Telefone Fax
278710135 278713574

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmv-dom@mail.telepac.pt

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Valpaços Divisão Administrativa e Financeira

Endereço Código postal
Rua de D. Maria do Carmo Carmona 5430-469 Valpaços

Localidade/Cidade País
Valpaços Portugal

Telefone Fax
278710130 278711135

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
camaradevalpacos@mail.telepac.pt www.cm-valpacos.pt

4 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco Baptis-
ta Tavares. 1000285077

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
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 Vila Pouca de Aguiar Ex.mo Sr. Presidente

Endereço Código postal
Rua do Comendador Silva 5450-020 Vila Pouca de Aguiar

Localidade/Cidade País
Vila Pouca de Aguiar Portugal

Telefone Fax
00351 259419100 00351 259419106

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral-cmvpa@mail.telepac.pt www.cm-vpaguiar.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 £
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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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Despoluição do Vale Sul — Sistema de Drenagem de Águas Residuais de Souto e
Outeiro.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consta dos seguintes trabalhos:
Os trabalhos a realizar serão fundamentalmente os seguintes:
Trabalhos preparatórios;
Execução da rede de colectores de águas residuais;
Execução de caixas de visita;
Execução de ramais domiciliários de esgotos;
Construção de estação elevatória;
Levantamento e reposição de pavimentos;
Reparação da rede de abastecimento de água;
Todos os trabalhos complementares conforme projecto de execução patente a concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Souto e Outeiro, freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.40-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.21.50-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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 concurso refere-se à totalidade da obra.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 300 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
O valor da caução para garantia do contrato de empreitada será de 5% do valor total da
adjudicação, prestado nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados mensalmente após elaboração de autos de medição. O
financiamento é assegurado pelo orçamento do município de Vila Pouca de Aguiar.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e que manifestem a intenção de se associarem, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidas a concurso:
a) As entidades possuidoras do alvará de construção, emitido pelo Instituto dos

Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), com as
seguintes características:

a1) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadre (2); e

a2) A 8.ª subcategoria da 2.ª categoria e 15.ª subcategoria da 4.ª categoria, nas classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não re-
corra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI que apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequada à obra posta a
concurso, conforme estabelece a alínea b) do n.º 15.2 do programa de concurso;
b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos documentos

referidos no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A fixação dos critérios da avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no qua-
dro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, conforme
o n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, publicado ao
abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não
podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e no
mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida portaria, em qualquer das
seguintes situações:
1) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,

a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações
anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

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

A referida capacidade económico-financeira começará a ser verificada nos termos do
ponto 2) e só caso essa não venha a ser verificada se passará à apreciação nos termos do
ponto 1).
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1 — Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 25% do valor base do projecto posto a concurso.
2 — Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas.
3 — Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

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 — C1 — 45% o preço;
2 — C2 — 45% a valia técnica;
3 — C3 — 10% o prazo de execução inferior ao proposto.
Na valia técnica das propostas serão apreciados os seguinte subfactores com a ponde-
ração:
Programa de trabalhos — 20%;
Memória descritiva e justificativa — 10%;
Conjugação de meios técnicos e humanos com o programa de trabalhos — 15%.
CF — classificação final:

CF = 0,45 C1 + 0,45 C2 + 0,10 C3

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
N.º 211.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: € 300, acrescidos de IVA, em papel; € 75, acrescidos de IVA, em formato
digital. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque à ordem do tesoureiro do município de Vila Pouca de Aguiar ou em numerário.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devi-
damente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção
do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no
caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de socieda-
des ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome
individual, a sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do bilhete
de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora 10 horas. Local Salão Nobre dos Paços do Concelho, Rua de Henrique Bote-
lho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Este projecto integra-se no Programa Comunitário Operação Norte — Eixo 1 — Me-
dida 1.1.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O valor base para efeitos do concurso é de 325 690,47 euros, que não inclui o imposto
sobre o valor acrescentado.

* 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.

4 de Maio de 2005. — O Vereador do Pelouro, com poderes dele-
gados, António Alberto Pires Aguiar Machado. 3000172083

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 Vila Pouca de Aguiar Ex.mo Sr. Presidente

Endereço Código postal
Rua do Comendador Silva 5450-020 Vila Pouca de Aguiar

Localidade/Cidade País
Vila Pouca de Aguiar Portugal

Telefone Fax
00351 259419100 00351 259419106

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral-cmvpa@mail.telepac.pt www.cm-vpaguiar.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
Despoluição do Vale Sul — Sistema de Drenagem de Águas Residuais de Gralheira.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consta dos seguintes trabalhos:
Os trabalhos a realizar serão fundamentalmente os seguintes:
Trabalhos preparatórios;
Execução da rede de colectores de águas residuais;
Execução de caixas de visita;
Execução de ramais domiciliários de esgotos;
Construção de estação elevatória;
Levantamento e reposição de pavimentos;
Reparação da rede de abastecimento de água;
Todos os trabalhos complementares conforme projecto de execução patente a concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Gralheira, freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar.
Código NUTS
118171311.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.40-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.21.50-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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 concurso refere-se à totalidade da obra.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 300 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
O valor da caução para garantia do contrato de empreitada será de 5% do valor total da
adjudicação, prestado nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados mensalmente após elaboração de autos de medição. O
financiamento é assegurado pelo orçamento do município de Vila Pouca de Aguiar.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e que manifestem a intenção de se associarem, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidas a concurso:
a) As entidades possuidoras do alvará de construção, emitido pelo Instituto dos

Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), com as
seguintes características:

a1) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadre (2); e

a2) A 8.ª subcategoria da 2.ª categoria e 15.ª subcategoria da 4.ª categoria, nas classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não re-
corra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI que apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequada à obra posta a
concurso, conforme estabelece a alínea b) do n.º 15.2 do programa de concurso;
b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos documentos

referidos no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A fixação dos critérios da avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
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quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro,
conforme o n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, publi-
cado ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro,
não podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e
no mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida portaria, em qualquer
das seguintes situações:
1) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,

a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações
anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

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

A referida capacidade económico-financeira começará a ser verificada nos termos do
ponto 2) e só caso essa não venha a ser verificada se passará à apreciação nos termos do
ponto 1).
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1 — Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 25% do valor base do projecto posto a
concurso.
2 — Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas.
3 — Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

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 — C1 — 45% o preço;
2 — C2 — 45% a valia técnica;
3 — C3 — 10% o prazo de execução inferior ao proposto.
Na valia técnica das propostas serão apreciados os seguinte subfactores com a ponde-
ração:
Programa de trabalhos — 20%;
Memória descritiva e justificativa — 10%;
Conjugação de meios técnicos e humanos com o programa de trabalhos — 15%.
CF — classificação final:

CF = 0,45 C1 + 0,45 C2 + 0,10 C3

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
N.º 226.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: € 300, acrescidos de IVA, em papel; € 75, acrescidos de IVA, em formato
digital. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque à ordem do tesoureiro do município de Vila Pouca de Aguiar ou em numerário.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devi-
damente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção
do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no
caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de socieda-

des ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome
individual, a sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do bilhete
de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora 11 horas. Local Salão Nobre dos Paços do Concelho, Rua de Henrique Bote-
lho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Este projecto integra-se no Programa Comunitário Operação Norte — Eixo 1 — Me-
dida 1.1.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Os interessados poderão obter cópias (papel ou formato digital), devidamente auten-
ticadas pelo dono da obra, das peças escritas e desenhadas do processo de concurso,
desde que solicitadas até 10 dias antes do final do prazo para apresentação das propos-
tas [referente ao ponto IV.3.2)].
As propostas (documentos de habilitação e documentos que instruem a proposta de
preço) serão entregues até às 16 horas do 30.º dia (incluindo na contagem sábados,
domingos e feriados), sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao da publica-
ção no Diário da República [referente ao ponto IV.3.3)].
O valor base para efeitos do concurso é de 271 745,92 euros, que não inclui o imposto
sobre o valor acrescentado.
O prazo de execução de 300 dias, indicado no ponto II.3), considera-se como prazo
máximo a contar da data de consignação.

* 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.

4 de Maio de 2005. — O Vereador do Pelouro, com poderes dele-
gados, António Alberto Pires Aguiar Machado. 3000172077

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA

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 Água Divisão de Aprovisionamento
e Saneamento de Oeiras e Amadora Secção de Compras

Endereço Código postal
Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 2784-541
19, Urbanização Moinhos das Antas

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
+351 214400652 +351 214400604

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 £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   06
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de seguros para os SMAS de Oeiras e Amadora.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem como objecto o fornecimento de seguros para os SMAS de
Oeiras e Amadora, de acordo com o caderno de encargos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
No âmbito territorial dos SMAS de Oeiras e Amadora.
Código NUTS
1 03 02 11 10 e 1 03 02 11 15.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 66.33.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.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
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor de adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os concorrentes podem propor que sejam efectuados pagamentos parciais por conta do
valor total do contrato desde que os serviços a prestar antes da efectivação desses
pagamentos sejam de valor igual ou superior aos pagamentos parciais.
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 consórcio quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em qualquer das situa-
ções referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, sendo
ainda exigíveis os seguintes requisitos:
Sejam titulares das habilitações ou autorizações profissionais exigidas ao cumprimen-
to do objecto do presente concurso;
Possuir a necessária capacidade financeira;
Possuir a necessária capacidade técnica.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, n.º 2, do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente, a proposta deve ser acompa-
nhada de comprovantes dos recibos e entrega do modelo do IRC dos últimos três anos
e ainda os seguintes documentos:
a) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o

volume de negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do presente
concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Para avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, incluindo a conformidade das
soluções propostas com as características da prestação dos serviços em concurso, a
proposta deve ser acompanhada de:
Lista dos principais serviços com características idênticas aos propostos, efectuados
nos últimos três anos, respectivos destinatários, a comprovar com declarações destes.
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
Decreto-Lei n.º 302/82, de 30 de Julho, que regula o Instituto de Seguros de Portugal.

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.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 do fornecimento — 80%;
2 Capacidade e qualidade demonstrada na proposta, relativamente aos serviços
prestados e capacidade financeira da seguradora — 10%;
3 Capacidade demonstrada em proposta de desenvolvimento das acções de forma-
ção, prevenção e segurança — 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO ¢ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
CPI 59/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 22 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque passado a favor dos SMAS de Oeiras e Amadora.

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

18 /07 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora das 8 horas e 30 minutos às 14 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes. Em caso de consórcio, deverá inter-
vir no acto público do concurso apenas um representante.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /07 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local Sala de Abertura de Concursos dos SMAS de Oeiras e Amado-
ra, na morada indicada em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Os critérios de adjudicação são os indicados no ponto 5 do programa do concurso.
O horário para obtenção de documentos será das 8 horas e 30 minutos às 15 horas.
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O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por iguais períodos
para os concorrentes que nada requererem em contrário.

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

05 /05 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

5 de Maio de 2005. — Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, a Administradora, por delegação, Adriana Raimundo.

3000172015

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE TORRES VEDRAS
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 Água Presidente do Conselho
e Saneamento da Câmara Municipal de Administração
de Torres Vedras

Endereço Código postal
Rua da Electricidade 2560-316 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
261336500/261336529 261336502

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@smastv.pt www.smastv.pt

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

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

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

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

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Saneamento doméstico no Casal das Paradas e Casal Pinheiro Manso.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada incluirá trabalhos de movimentação de terras, colocação de tubagem,
acessórios e caixas de visita, execução de estruturas, impermeabilizações, acabamentos,
pavimentações e arranjos exteriores e montagem do equipamento electromecânico.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os trabalhos serão executados na freguesia de A dos Cunhados.
Código NUTS
1.6.B.11.13.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.11-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.23-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.21.41.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 440 000 euros, não incluindo o IVA.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ 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
5% do valor do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será suportada pelo orçamento da entidade adjudicante. Os pagamentos
serão efectuados nos termos previstos no título V do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, mediante a apresentação de facturas, baseadas em autos de medição de periodi-
cidade mensal, de acordo com o artigo 21.º do mesmo diploma.
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
As indicadas nos n.os 6 e 15 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos n.os 6 e 15 do programa de concurso, nomeadamente alvará de cons-
trução que contenha as seguintes autorizações:
6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta;
1.ª subcategoria da 4.ª categoria e 15.ª subcategoria da 4.ª categoria, na parte correspon-
dente à parte dos trabalhos a que respeitem.
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 £
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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 — 70%;
2 Qualidade técnica da proposta — 30%.

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
02-E/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 17 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 200. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário, cheque ou multibanco, contra entrega.

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

05 /07 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todos os interessados e intervir as pessoas que para o
efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /07 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local Edifício sede dos SMAS de Torres Vedras, sito na morada in-
dicada em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Carlos Manuel Soares Miguel. 3000172031

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 Água Presidente do Conselho
e Saneamento da Câmara Municipal de Administração
de Torres Vedras

Endereço Código postal
Rua da Electricidade 2560-316 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
261336500/261336529 261336502

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@smastv.pt www.smastv.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   \\
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II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Saneamento do Carvalhal, Turcifal, Ponte do Rol e outros.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada incluirá trabalhos de movimentação de terras, colocação de tubagem,
acessórios e caixas de visita, execução de estruturas, impermeabilizações, serralharias,
acabamentos, pavimentações e arranjos exteriores e montagem do equipamento electro-
mecânico.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os trabalhos serão executados na freguesia de Ponte do Rol e Turcifal.
Código NUTS
1.6.B.11.13.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.11-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.23-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.21.41.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 1 973 900 euros, não incluindo o IVA.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ 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
5% do valor do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será suportada pelo orçamento da entidade adjudicante. Os pagamentos
serão efectuados nos termos previstos no título V do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, mediante a apresentação de facturas, baseadas em autos de medição de periodi-
cidade mensal, de acordo com o artigo 21.º do mesmo diploma.
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
As indicadas nos n.os 6 e 15 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos n.os 6 e 15 do programa de concurso, nomeadamente alvará de cons-
trução que contenha as seguintes autorizações:
6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta;
1.ª subcategoria da 1.ª categoria, na parte correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitem;
1.ª subcategoria da 4.ª categoria e 15.ª subcategoria da 4.ª categoria, na parte correspon-
dente à parte dos trabalhos a que respeitem.
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

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

Data limite de obtenção 09 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 250. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário, cheque ou multibanco, contra entrega.

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

28 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todos os interessados e intervir as pessoas que para o
efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local Edifício sede dos SMAS de Torres Vedras, sito na morada in-
dicada em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Carlos Manuel Soares Miguel. 3000172029

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO AVE, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

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
Águas do Ave, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Miguel Torga, 44 4835-077 Guimarães

Localidade/Cidade País
Guimarães Portugal

Telefone Fax
253520770 253520779

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@aguasdoave.pt www.aguasdoave.pt

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No âmbito do concurso público internacional para a empreitada de execução de inter-
ceptores de águas residuais — AR 06/2005, informa-se que foram prestados esclareci-
mentos, no dia 29 de Abril de 2005, e que cópias dos mesmos foram anexadas às peças
patenteadas em concurso, podendo ser consultados pelos interessados.

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

04 / 05 /2005

4 de Maio de 2005. — O Administrador-Delegado, José Maria
Martins Soares. 3000172039

ÁGUAS DO CÁVADO, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Cávado, S. A. Direcção de Infra-Estruturas

Endereço Código postal
Lugar de Gaído, Barcelos 4755-045 Areias de Vilar

Localidade/Cidade País
Barcelos Portugal

Telefone Fax
+351 253919020 +351 253919029

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
infraestruturas@aguas-cavado.pt www.aguas-cavado.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
Projectos de extensão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de
Saneamento do Baixo Cávado e Ave — obras de 2.ª fase — Subsistema de Barcelos —
Sector de Vilar do Monte/Mariz.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e instalação de condutas de abastecimento de água e acessórios de per-
curso. Fornecimento de equipamentos e de instalações eléctricas da estação elevatória
sobrepressora de Mariz e sua montagem na estação elevatória do Perelhal existente,
incluindo trabalhos de construção civil associados. Trabalhos de construção civil e
fornecimento de equipamentos e de instalações eléctricas relativos ao Reservatório de
Vilar do Monte e ao Reservatório de Mariz.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Barcelos.
Código NUTS
PT 112.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.11.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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Objectos45.23.21.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.21.50-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.23.21.52-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.24.72.70-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.26.14.20-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.26.23.10-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A presente empreitada inclui os trabalhos pertencentes a três tomos.
Tomo 1 — fornecimento e instalação de condutas de abastecimento de água com uma
extensão total de cerca de 5,2 km, designadamente:
1) Conduta elevatória entre a Estação Elevatória de Mariz (a instalar na EE do Pere-

lhal) e o Reservatório de Mariz de FFD DN150;
2) Conduta de distribuição entre o Reservatório de Mariz e a rede de distribuição de

Vila Frescainha, de FFD DN200 e de PVC DN200;
3) Conduta de adução gravítica entre o Reservatório do Perelhal e o Reservatório de

Vilar do Monte, de FFD DN200.
Fazem também parte os acessórios e órgãos anexos às condutas e a instalação das bai-
nhas para no futuro alojarem o cabo de sinal.
Tomo 2 — fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações eléctricas relati-
vos à estação elevatória sobrepressora de Mariz, incluindo a construção civil de apoio.
Esta será instalada na estação elevatória do Perelhal e terá (1 + 1) grupos electrobomba
instalados em paralelo.
Tomo 3 — trabalhos de construção civil e fornecimento e montagem de equipamentos
e instalações eléctricas nos Reservatórios de Vilar do Monte e de Mariz, com
2 m3 × 400 m3 de capacidade cada um, incluindo a construção das câmaras de manobra,
arranjos exteriores, acessos e drenagem.
O preço base é de 1 300 000 euros, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

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 240 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
O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá prestar, nos termos do programa de
concurso, caução correspondente a 5% do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A remuneração ao(s) empreiteiro(s) segue o regime misto: por série de preços para as
obras de construção civil e por preço global para o fornecimento e montagem do equi-
pamento electromecânico, instalações eléctricas, automação e instrumentação, nos ter-
mos do programa de concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, agrupamento
complementar de empresas, agrupamento europeu de interesse económico ou em con-
sórcio externo, qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária passiva
dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento
ou sociedade, tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão apresentar obrigatoriamente os documentos referenciados no
ponto 15 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e

Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), devendo conter a 6.ª subcategoria da 2.ª
categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta; as 1.ª,
4.ª, 5.ª e 7.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, as 1.ª,
7.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria e as 2.ª, 9.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria das classes correspondentes ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitem;

b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso

e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I ao
programa de concurso tipo, aprovado pela Portaria n.º 104/2001, de 21 de Feverei-
ro, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade
financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista;

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A capacidade económica e financeira será avaliada nos termos do disposto dos n.os 19.1
e 19.2 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso que inclua, obrigatoriamente:
a1) A construção de um reservatório (ou estação elevatória) com instalação de equipa-

mento de valor (valor final da obra) não inferior a 400 000 euros;
a2) A instalação de condutas adutoras em FFD ou aço de valor (valor final da obra) não

inferior a 300 000 euros.
A comprovação será efectuada através da análise dos elementos a apresentar de acordo
com a alínea h) do n.º 15.1 do programa de concurso. Tratando-se de um agrupamento
de empresas, este requisito aplica-se apenas à detentora do alvará correspondente às
autorizações indicadas no n.º 6.2 do programa de concurso;
b) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com formação superior em

engenharia civil, para exercer a função de director técnico da presente empreitada,
com experiência em obras semelhantes à do presente concurso, comprovado por
documento a apresentar de acordo com a alínea g) do n.º 15.1 do programa de con-
curso.

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 \\
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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 — 50%.
2 — Valia técnica da proposta — 50%:
2.1 — Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra — 20%;
2.2 — Programa de desenvolvimento dos trabalhos — 20%;
2.3 — Caracterização do equipamento — 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
EM. 055 — Subsistema de Barcelos. Sector de Vilar do Monte/Mariz.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 600. Moeda: euro.
Condições e forma de pagamento
Os interessados poderão obter cópias do processo de concurso, que serão fornecidas
no prazo máximo de seis dias úteis a contar da data de recepção do respectivo pedido
escrito na entidade que preside ao concurso. As cópias do processo de concurso serão
fornecidas mediante o pagamento do valor fixado, por exemplar, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, a efectuar em dinheiro ou em cheque à ordem da Águas do Cávado, S. A.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 035 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da 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 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas. Só podem intervir no
acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciados pelos concorrentes, no número máximo de duas por concorrente.

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 Lugar de Gaído, Barcelos, 4755-045 Areias de Vilar.

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.

20 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Carlos Tentúgal Valente. 1000285063

CACÉMPOLIS, SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS

NO CACÉM, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
CacémPolis, Sociedade
para o Desenvolvimento do Programa
Polis no Cacém, S. A.

Endereço Código postal
Desvio à Rua de Elias Garcia 2735-951 Agualva-Cacém
(ex-Fábrica Melka)

Localidade/Cidade País
Cacém Portugal

Telefone Fax
219188960 219144893

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de beneficiação e extensão para Norte do Parque Urbano, no âmbito da
intervenção do Programa Polis no Cacém.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada abrange os seguintes trabalhos:
Demolições e movimentos de terras; estruturas em betão e pontes pedonais; contenção
da escarpa; construção civil de edifícios e instalações especiais; arranjos paisagísti-
cos e infra-estruturas exteriores.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O local de execução dos trabalhos situa-se na Zona de Intervenção Programa Polis no
Cacém.
Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é 3 400 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cumprimento das obrigações
que assume com a celebração do contrato da empreitada, no montante correspondente
a 5% do valor pelo qual a empreitada tenha sido adjudicada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
a) O tipo da empreitada é por série de preços para a totalidade dos trabalhos;
b) O pagamento será efectuado em prestações periódicas mensais, em conformidade com

o progresso dos trabalhos, de acordo com o processo de concurso;
c) O financiamento será assegurado por fundos próprios da Sociedade e pelo FEDER —

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do financiamento comu-
nitário do III Quadro Comunitário de Apoio ao Programa Polis.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas em conjunto com outras sociedades legalmente constituí-
das, sem que entre elas exista, no momento da realização do concurso, qualquer moda-
lidade jurídica de associação, desde que todas as empresas agrupadas possuam condi-
ções legais adequadas ao exercício de actividade compatível com o objecto do concurso.
As empresas que se apresentem a concurso em conjunto instruirão a sua proposta com
um acordo-promessa de se constituírem, em caso de adjudicação, em agrupamento com-
plementar de empresas ou em consórcio externo garantindo a responsabilidade solidá-
ria dos agrupados ou dos consorciados, com sede em Portugal, com a indicação clara
da modalidade de associação escolhida e da participação qualitativa e quantitativa de
cada empresa constituinte.
Caso a adjudicação da empreitada objecto do presente concurso seja feita a um grupo
de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade indicada no acordo-promessa.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Todos os concorrentes devem cumprir as condições previstas no artigo 55.º do Decreto-

-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal, serão admitidos empreiteiros com

titularidade de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:

b1) A 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta;

b2) Da 1.ª categoria: 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias; da 2.ª categoria: 4.ª, 6.ª,
8.ª, 9.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias; da 4.ª categoria: 1.ª, 7.ª, 8.ª e 12.ª subcategorias; da
5.ª categoria: 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias (de acordo com o Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro), nas classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem.

Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado da Comunidade Europeia, deve
observar-se o estabelecido nos artigos 67.º a 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;
c) Poderão, igualmente, concorrer:
c1) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia, não detentoras

de certificados de classificação de empreiteiros de obras públicas, titulares de cer-
tificados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obras posta a
concurso e emitidos por autoridade competente de Estado membro da União Euro-
peia;

c2) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;

c3) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos,
da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo.

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

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 — 40%;
2 Prazo de execução e garantias para o seu cumprimento — 35%;
3 Valia técnica da proposta — 25%.

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 n.º 200/5/PC003.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: € 1500. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a) O processo de concurso, original, poderá ser consultado desde a data de publicação

deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, entre as 9 horas e 30
minutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e 30 minutos e as 17 horas
e 30 minutos, na morada indicada no ponto I.1), mediante marcação prévia pelo
telefone 219188960;

b) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias contados a
partir da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o pagamento
de 1500 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por cheque
cruzado, emitido à ordem da CacémPolis, S. A., e a apresentar juntamente com o
pedido.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 17 horas.

IV.3.5) 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.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
No acto público poderão intervir as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente
credenciadas, no máximo de um representante por concorrente, considerando-se como
um único concorrente as empresas que se apresentarem associadas.

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 endereço indicado no ponto I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
A presente empreitada será co-financiada pelo FEDER, no âmbito do financiamento
comunitário do III Quadro Comunitário de Apoio ao Programa Polis, através da can-
didatura ao Eixo II do PORLVT, já aprovada para o efeito.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de validade das propostas é o que resulta da aplicação do disposto no artigo
104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Não são admitidas propostas variantes ao projecto patenteado no concurso.
É permitida a apresentação de propostas que envolvam a redução do prazo de execução
previsto, sem prejuízo da apresentação da proposta base, de acordo com o disposto no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O Presidente do Conselho de Administração, António Fonseca
Ferreira. 3000171993

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Faro

Endereço Código postal
Rua do Alportel, 104 8000-291 Faro

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289810300 289810305

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
IP 1, IC 1, IC 4, IC 27 — marcação horizontal.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos consistem essencialmente na repintura de praticamente todo o tipo de
marcas rodoviárias existentes no itinerário.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Silves e Lagos.
Código NUTS
10501 ALGARVE.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.21-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 110 km.
O preço base do concurso é de 250 000 euros, com exclusão do IVA.

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
Não são exigíveis nesta fase.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), conten-
do as seguintes autorizações:

11.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI,

deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos
termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes satisfa-

zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:

Liquidez geral > 104,26%;
Autonomia financeira > 9,72%;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45%.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta

a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza

da obra posta a concurso, de valor não inferior a 125 000 euros (50,00% do valor
estimado do contrato);

d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a

segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;

c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o
previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso,
certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento
de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido

aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco
central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;

c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS,
acompanhadas do respectivo anexo I, relativas ao último exercício e aos anos 2000,
2001 e 2002, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de
que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se
se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusulas
13.12 e 7.8 do caderno de encargos, designadamente do(s):

Um engenheiro civil director técnico da empreitada;
Um responsável pela obra em geral, com licenciatura ou bacharelato em Engenharia
Civil, em permanência na obra;
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O director técnico poderá acumular as funções de responsável da empreitada desde que
esteja em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do sistema de gestão da segurança e saúde no
trabalho (gestor do sistema de segurança e saúde no trabalho — ver cláusula 7.8.13 do
CE);
Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela implementa-
ção do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho não tenha um tempo de
afectação de 100% (ver cláusula 7.8.14 do CE);
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-

da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certifica-
dos devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram
executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, aluga-
do ou sob qualquer outra forma;

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

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

1
 — Plano de trabalhos — 9%:

K1.1 — Identificação e progressão das actividades — 3%;
K

1.2
 — Planeamento das frentes de trabalho — 3%;

K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3%;
K

2
 — Plano de mão-de-obra — 4%;

K
3
 — Plano de equipamento — 4%;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3%;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15%:
K

5
 — Rendimentos de trabalho — 5%;

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

K
7
 — Meios a utilizar — 5%;

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

11
 — Lista para adaptação/complemento do plano de segurança e saúde e compilação
técnica — 2%;

K
12

 — Lista de planos de monitorização e prevenção — 3%;
b) Preço — 60%.

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 187/2005/EMP/DEFAR.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 60. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

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

23 /06 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de
Faro, Rua do Alportel, 104, 8000-291 Faro.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000172088

GAIASOCIAL, E. M. — EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO

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
GaiaSocial, E. M. — Empresa Departamento Técnico
Municipal de Habitação

Endereço Código postal
Rua do Capitão Leitão, 94 4400-168 Vila Nova de Gaia

Localidade/Cidade País
4400-168 Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
223746600 223746622

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Reabilitação do empreendimento do Balteiro III — Vilar de Andorinho — Vila Nova de
Gaia.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Reabilitação das fachadas e cobertura de um bloco habitacional (RC + 3) com quatro
entradas e pequenos arranjos exteriores, no empreendimento denominado como Balteiro
III, sito na freguesia de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £
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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 custo estimado dos trabalhos para efeitos do concurso é de 379 544,49 euros, com
exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 240 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
5% do valor da adjudicação.
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 dos artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de Março, com a redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.
Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as disposições referidas
nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do Decreto-Lei n.º 59/99 complementadas
pelas disposições do caderno de encargos que a eles digam respeito.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Quando o concorrente for um agrupamento de empresas, estas deverão constituir-se
juridicamente em uma única entidade ou em consórcio, em regime de responsabilidade
solidária, para efeitos de celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Só serão admitidos concorrentes titulares do alvará de construção com as seguintes
autorizações:
1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria;
1.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria;
1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª categoria.
Da classe correspondente ao valor da proposta para as 1.ª e 4.ª subcategorias da 1.ª
categoria e da classe correspondente ao valor dos trabalhos a executar para as restantes
subcategorias.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

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 — 30%;
2 Prazo — 30%;
3 Capacidade técnica — 20%;
4 Experiência/curriculum — 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 011 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: € 60. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque passado à ordem da GaiaSocial, E. M. — Empresa Municipal
de Habitação.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais interessados, mas apenas
poderão intervir os legais representantes de cada concorrente, 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 GaiaSocial, E. M. (Rua do Capitão Leitão, 94, Santa Marinha —
Vila Nova de Gaia).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A fórmula de revisão de preços adoptada é:

Ct = 0,5 St/So + 0,05 Mt09/Mo09 + 0,02 Mt10/Mo10 + 0,07 Mt12/Mo12 + 0,02
Mt16/Mo16 + 0,02 Mt19/Mo19 + 0,07 Mt20/Mo20 + 0,04 Mt24/Mo24 + 0,06

Mt25/Mo25 + 0,15

O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
Em tudo o omisso observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

06 /05 /2005

6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Jorge Nelson Henriques Queiroz. 3000172049

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE CARREGAL DO SAL
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 Dr.ª Ana Paula Almeida Mota Neves
de Carregal do Sal

Endereço Código postal
Quinta da Alagoa 3430-134

Localidade/Cidade País
Carregal do Sal Portugal
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Telefone Fax
232961735 232961737

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
larcdosal@iol.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
Ampliação e adaptação de piso de edifício em creche.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Esta empreitada rege-se por trabalhos de construção civil, incluindo redes de abaste-
cimento de água, drenagem de águas residuais, electricidade, climatização, montagem
e desmontagem do estaleiro e implementação do plano de segurança e saúde.
O preço base do concurso é de 142 901,36 euros, excluído o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Secretaria do edifício do Lar, em Carregal do Sal.
Código NUTS
PT 169 CONTINENTE CENTRO — BEIRA INTERIOR SUL.
II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação (sem IVA),
nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por valor global, com excepção das fundações, que será por série de
preços, e os pagamentos serão processados por medições mensais e liquidados nos 44
dias seguintes à data da entrega na Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, em
Carregal do Sal.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas previsto na alínea a) do
n.º 6.1 do programa de concurso deve conter:
a) As 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da

4.ª categoria e as 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria na classe corresponden-
te à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a

segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitan-

tes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço económico
europeu;

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido

aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco
central do Estado ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

b) Cópia das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, dos
últimos três anos, nas quais se contenha o carimbo de «Recibo», e se for o caso,
documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empre-
sa seja nacional ou no qual de situe o seu estabelecimento principal, se se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração.
Balanço e demonstração de resultados dos últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da obra;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Listas das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompa-

nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os cer-
tificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas
foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, aluga-
do ou sob quaisquer outras formas;

d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar às
obras, para além dos indicados na alínea a).

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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Factores a considerar:
Preço (P) — 70%;
Valia técnica (VT) — 30%;
b) Subfactores a considerar:
Preço — nenhum;
Valia técnica — nota justificativa do preço proposto (NJ) — 10%;
Lista dos preços unitários (LP) — 30%;
Programa de trabalhos (PT) — 40%, que inclui:
Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamentos;
Plano de pagamentos (PP) — 10%;
Memória descritiva e justificativa (MD) — 10%;
c) A escala de valorização quantitativa a utilizar deverá ser a mesma sejam quais forem

os factores e ou subfactores a ponderar, sendo que os intervalos de variação devem
estar limitados por valores semelhantes, independentemente do factor ou subfactor
em causa;

d) Classificação final (CF):
A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF = 0,7 × P + 0,3 × (0,1 × NJ + 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 £



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 95 — 17 de Maio de 200510 534

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 021 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 327,25 euros (275 euros mais IVA). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou em cheque passado em nome de Santa Casa da Misericórdia de
Carregal do Sal. Eventuais portes de correio serão suportados pelos interessados.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 031 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
No acto do concurso só poderão intervir as pessoas que, para tal efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, os quais terão de fazer prova documen-
tal 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 Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, edifício do Lar,
em Carregal do Sal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
POEFDS — Medida 5.6.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) No ponto IV.3.3), o prazo para a recepção de propostas é de 30 dias a contar do dia

seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário da República;
b) No ponto IV.3.6), o prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

é de 66 dias a contar da data fixada para o acto público de abertura de propostas;
c) No ponto IV.3.7.2), o acto público de abertura de propostas terá lugar no 1.º dia útil

seguinte ao termo do prazo para entrega das propostas.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Santa Casa da Misericórdia Dr.ª Ana Paula Almeida Mota Neves
de Carregal do Sal

Endereço Código postal
Quinta da Alagoa 3430-134

Localidade/Cidade País
Carregal do Sal Portugal

Telefone Fax
232961735 232961737

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
larcdosal@iol.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Santa Casa da Misericórdia Dr.ª Ana Paula Almeida Mota Neves
de Carregal do Sal

Endereço Código postal
Quinta da Alagoa 3430-134

Localidade/Cidade País
Carregal do Sal Portugal

Telefone Fax
232961735 232961737

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
larcdosal@iol.pt

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

Organismo À atenção de
Santa Casa da Misericórdia Dr.ª Ana Paula Almeida Mota Neves
de Carregal do Sal

Endereço Código postal
Quinta da Alagoa 3430-134

Localidade/Cidade País
Carregal do Sal Portugal

Telefone Fax
232961735 232961737

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
larcdosal@iol.pt

29 de Abril de 2005. — Carlos Machado. 1000285079

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Parcerias.Saúde

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Estado Português, representado Parcerias.Saúde
pelo Ministro da Saúde

Endereço Código postal
Avenida de Álvares Cabral, 25, 1.º 1250-015

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213880480/9 213880481

Correio electrónico Endereço internet (URL)
parcerias.saude@parcerias-saude.min-saude.pt www.parcerias-saude.min-saude.pt

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

05 /09 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /09 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos.
Local: o definido em I.1), ——— dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
1 — Por deliberação da comissão de avaliação de propostas do concurso n.º 03/04 —
concurso para a celebração do contrato de gestão para concessão do Hospital de Braga,
de 13 de Abril de 2005, foram prestados esclarecimentos oficiosos aos interessados
que levantaram o caderno de encargos, os quais se encontram anexos às cópias paten-
teadas no presente procedimento.
2 — Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 7.º do programa de procedimento do
concurso n.º 03/04 — concurso para a celebração do contrato de gestão para concessão
do Hospital de Braga, informa-se que foram prestadas respostas aos pedidos de escla-
recimento solicitados no âmbito do presente procedimento, as quais se encontram anexas
às cópias patenteadas no mesmo.
3 — Por despacho do Ministro da Saúde de 27 de Abril de 2005, foi alterado o
prazo para apresentação de propostas ao concurso n.º 03/04 para a celebração do
contrato de gestão para concessão do Hospital de Braga, bem como a data do
acto público de abertura de propostas. Assim, rectificam-se os pontos IV.3.3) e
IV.3.7.2) do anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 14, de 20 de
Janeiro de 2005.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

06 /05 /2005

6 de Maio de 2005. — O Encarregado de Missão, Jorge Eduardo
de Abreu Ferreira Simões. 3000172108

JUNTA DE FREGUESIA DE CABEÇO DE VIDE
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
Junta de Freguesia de Cabeço de Vide Junta de Freguesia de Cabeço de Vide

Endereço Código postal
Avenida da Libertação, 45-D 7460-002

Localidade/Cidade País
Cabeço de Vide Portugal

Telefone Fax
245634206 245634444

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, devendo
o referido alvará conter:
a1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional, de

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

Ou:
a2) A 4.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra o valor

global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
b) As 1.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos

trabalhos a que cada uma respeite;
c) Os que se encontrem nas situações previstas no n.º 6.1, alíneas b) e c), da Portaria

n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro.

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 Mérito técnico da proposta e metodologia de execução dos trabalhos — 50%;
2 Preço — 40%;
3 Prazo — 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas.

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

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação do anúncio do concurso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 79, de 22 de Abril de 2005.

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Junta, Manuel Rodrigues
Fontainhas. 1000284982

SIMARSUL, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
SIMARSUL, S. A. Prof. Doutor Miguel Pires Amado

Endereço Código postal
Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º 2900-452

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
+351 265544000 +351 265544001

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

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

\\ /\\ /\\\\ ou 052 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas.

Nota. — O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 78, de 21 de Abril de 2005, sob o registo
n.º 1000283590. 3000172161
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral de Geologia e Energia

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de Março, que a Associação Nacional de
Farmácias requereu a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa
de águas minerais naturais, numa área localizada no concelho de Óbi-
dos, distrito de Leiria, delimitada pela poligonal cujos vértices se in-
dicam seguidamente, em coordenadas Hayford-Gauss, referidas ao
ponto central:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

A – 86 886 – 31 153
B – 85 120 – 31 737
C – 86 245 – 34 807
D – 88 018 – 34 184

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente, para consulta, dentro das horas de expedi-
ente, na Divisão de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos, Direc-
ção-Geral de Geologia e Energia, sita na Avenida de 5 de Outubro,
87, 3.º, 1069-039 Lisboa, local para onde devem ser remetidas as
reclamações.

5 de Maio de 2005. — O Subdirector-Geral, Carlos A. A. Caxaria.

Proposta de demarcação de área para atribuição de direitos
de prospecção e pesquisa de águas minerais naturais

[Extracto da carta n.º 338 do Instituto Geográfico do Exército,
à escala de 1/25 000]

Direcção Regional da Economia do Norte

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

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Vila Verde e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de
Rede do Minho — Braga, para o estabelecimento da linha aérea a
15 kV, com 1247 m, de apoio n.º 19 LN Turiz-Geme a PT;
Travassós I — Revenda, Turizz, Gondiães e Esqueiros, concelho de
Vila Verde, a que se refere o processo n.º 6253 1/27601.

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

15 de Abril de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000172021

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

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Braga e na Direcção Regional da Economia
do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de Rede do
Minho — Braga, para o estabelecimento da linha mista a 15 kV, com
789 m, de LN p/PT 149 Ferreiros V-Pinheiro (Conforlar) a PT 376;
Ferreiros XIV — Alto de Quintela, Ferreiros, concelho de Braga, a
que se refere o processo n.º 6253 1/27585.

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

18 de Abril de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000172022

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

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Terras de Bouro e na Direcção Regional da
Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de
Rede do Minho — Braga, para o estabelecimento da linha mista a
15 kV, com 595 m, Rio Caldo-Gerês (1.ª fase), Rio Caldo, Ventosa,
concelhos de Terras de Bouro e Vieira do Minho, a que se refere o
processo n.º 6253 1/27570.

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

15 de Abril de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000172023

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

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo3000172012
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Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Amarante e na Direcção Regional da Econo-
mia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., A. R. do
Ave/Sousa — Guimarães, para o estabelecimento da linha aérea a
15 kV, com 810 m, de ap. 12 da linha para PT 81 a designação de
linha; Amarante — Marco/Amarante — Tomadas, Vila Chão do
Marão, concelho de Amarante, a que se refere o processo n.º 6253 1/
26769.

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

15 de Abril de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000172024

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

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Paredes e na Direcção Regional da Econo-
mia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de
Rede do Ave/Sousa — Guimarães, para o estabelecimento da linha aérea
a 15 kV, com 1601,76 m, Lordelo-Frazão II, Frazão e Lordelo, con-
celhos de Paredes e Paços de Ferreira, a que se refere o processo
n.º 6253 1/27631.

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

15 de Abril de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000172026

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho de aprovação de modelo
n.º 103.91.05.3.14

No uso da competência conferida pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos do n.º 5.1 da
Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, aprovo o modelo do conjunto de
medição de abastecimento de combustíveis, marca PETROTEC, mode-
lo EURO 4000 VI, fabricado e requerido por PETROTEC — Assistên-
cia Técnica ao Ramo Petrolífero, S. A., com sede no Parque Industrial,
pav. 2, Ponte, 4800-493 Guimarães.

I — Características metrológicas:

Caudal máximo — 40, 80 ou 130 l/min.;
Fornecimento mínimo — 5 l;
Pressão máx. de funcionamento — 3,0 × 105 Pa;
Menor divisão de volume — 0,01 l;
Menor divisão do preço a pagar — 0,01 euros.

II — Condições de utilização:

1) O conjunto de medição da marca PETROTEC, modelo EURO
4000 VI, é utilizado para a gasolina, gasóleo, petróleo e
mistura de gasolina com óleo;

2) O modelo EURO 4000 VI pode ser identificado de acordo
com as designações constantes do anexo ao presente despa-
cho;

3) Será colocada em ambas as faces do visor a frase «Forneci-
mento mínimo — 5 l».

4) Os instrumentos comercializados ao abrigo deste despacho
deverão possuir na placa de identificação e características,
em local bem visível numa das faces de leitura do calculador,
as seguintes inscrições de forma legível e indelével:

Marca;
Modelo;
Ano e número de fabrico;
Caudal máximo;

Pressão máxima de serviço;
Menor divisão de volume;
Menor divisão do preço a pagar.

III — Marcação. — Os instrumentos fabricados ao abrigo desta
aprovação deverão ser marcados na placa de identificação, de forma
bem visível, com o símbolo constante do anexo I da Portaria n.º 962/
90, de 9 de Outubro, e a identificação numérica seguinte:

P05

103.91/14

IV — Selagem. — A selagem efectua-se conforme esquema anexo.
V — Validade. — A validade desta aprovação é de 10 anos a con-

tar da data de publicação no Diário da República.
VI — Depósito de modelo. — Foram depositados desenhos e foto-

grafias neste Instituto.

12 de Abril de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
M. Duarte Figueira.

ANEXO AO DESPACHO DE APROVAÇÃO
DE MODELO N.º 103.91.05.3.14

O modelo EURO 4000 VI, versões B e C, apresentam grupos de
aspiração, marca PETROTEC, modelo RTF, ou uma bomba submersí-
vel, medidores volumétricos, marca PETROTEC, modelo PTF 25-80,
geradores de impulsos, marca Eltomatic, modelo 01-08, e calculado-
res electrónicos, marca PETROTEC, modelo CEM 03.

Este modelo pode apresentar duas versões EURO 4000B VI ou
EURO 4000C VI, consoante o CMAC possua (B) braços aéreos ou
não (C). Qualquer uma destas versões pode apresentar os seguintes
tipos:

Tipos Características do conjunto de medição

Simples Assegura a distribuição de um produto com um grupo de as-
1P/1H piração. Tem uma mangueira.

1P/2H Assegura a distribuição de um produto com um grupo de as-
piração. Tem duas mangueiras.

2P/2H Assegura a distribuição de dois produtos com dois grupos de
aspiração. Tem duas mangueiras.

2P/3H Assegura a distribuição de dois produtos com dois grupos de
aspiração. Tem três mangueiras.

2P/4H Assegura a distribuição de dois produtos com dois grupos de
aspiração. Tem quatro mangueiras.

3P/3H Assegura a distribuição de três produtos com três grupos de
aspiração. Tem três mangueiras.

3P/4H Assegura a distribuição de três produtos com três grupos de
aspiração. Tem quatro mangueiras.

3P/5H Assegura a distribuição de três produtos com três grupos de
aspiração. Tem cinco mangueiras.

3P/6H Assegura a distribuição de três produtos com três grupos de
aspiração. Tem seis mangueiras.

4P/4H Assegura a distribuição de quatro produtos com quatro gru-
pos de aspiração. Tem quatro mangueiras.

4P/5H Assegura a distribuição de quatro produtos com quatro gru-
pos de aspiração. Tem cinco mangueiras.

4P/6H Assegura a distribuição de quatro produtos com quatro gru-
pos de aspiração. Tem seis mangueiras.

4P/7H Assegura a distribuição de quatro produtos com quatro gru-
pos de aspiração. Tem sete mangueiras.

4P/8H Assegura a distribuição de quatro produtos com quatro gru-
pos de aspiração. Tem oito mangueiras.

Nota. — No caso de se tratar de bombas submersíveis, os tipos
referidos na tabela em cima não apresentam grupo de aspiração.

Em cada um dos tipos pode ser opcionalmente instalado:

Pré-fixação em volume;
Pré-fixação em valor;
Conjunto de selector de caudal e electroválvula que permite ao

utilizador escolher, abastecer com um caudal de 40 l/min. ou a
80 l/min;
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Sistema de recuperação de vapores;
Módulo de voz;
Vidro visor;
Totalizador mecânico;
Sistema de pagamento automático.

ESQUEMA DE SELAGEM

ESQUEMA DE SELAGEM

3000170304

Despacho de aprovação de modelo
n.º 103.86.05.3.09

No uso da competência conferida pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos do
n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria n.º 17/
91, de 9 de Janeiro, aprovo o conjunto de medição de abasteci-
mento de combustível da marca AVERY HARDOLL/VEEDER
ROOT, modelo BMX-EMR3, constituído por contador volumétrico
da marca AVERY HARDOLL e calculador electrónico marca
VEEDER ROOT ,  conforme foi requerido pela firma
TECOMAQUE — Centro de Técnica e Comércio de Máquinas e
Acessórios, L.da, com sede na Rua de São Sebastião da Pedreira,
10, 4.º, F, 1050-208 Lisboa.

I — Descrição sumária. — O modelo BMX-EMR3 apresenta câ-
mara de medida, marca AVERY HARDOLL, modelo BMX, calcula-
dor electrónico, marca VEEDER ROOT, modelo EMR3, com gera-
dor de impulsos integrado, e os respectivos dispositivos
complementares (filtro e separador de fase gasosa). Opcionalmente
pode utilizar sonda de temperatura, impressora, um pré-marcador
com válvula de autorização, uma válvula de três vias e um indicador
de caudal instantâneo).

II — Características metrológicas. — O modelo BMX-EMR3 pode
apresentar dois tipos — em que X pode ser 750 ou 850:

Tipo BM 750-EMR3 BM 850-EMR3

Caudal máximo (L/min) ....... 3400 3870
Caudal mínimo (L/min) ....... 340 387
Pressão máxima de funciona-

mento (bar) ..................... 10,5 10,5
Menor divisão de volume (L) 1 1

III — Condições de utilização:

1) O conjunto de medição de abastecimento de combustível
da marca AVERY HARDOLL/VEEDER ROOT, modelo
BMX-EMR3, é utilizado para a medição de líquidos com-
bustíveis, com excepção de gases liquefeitos, a temperatu-
ras entre – 28ºC e 100ºC, instalado em cisternas transpor-
tadoras;

2) Será colocada uma placa de identificação, em local bem vi-
sível numa das faces de leitura do calculador, contendo as
respectivas indicações relativas a:

Nome do fabricante ou importador;
Marca;
Modelo;
Número de série e ano de fabrico (do medidor e da cabeça

electrónica);
Caudal máximo;
Caudal mínimo;
Pressão máxima de serviço;
Menor divisão de volume;
Designação do produto a ser medido.

IV — Marcação. — Os instrumentos deverão ser marcados na placa
de identificação e características, de forma bem legível e de modo
a garantir a sua inviolabilidade, com o símbolo constante do
anexo I da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, com a identifica-
ção numérica apresentada no símbolo correspondente ao símbolo
de aprovação:

P05

103.86/09

V — Selagem. — A selagem efectua-se de acordo com o esquema
publicado em anexo.

VI — Validade. — A validade desta aprovação de modelo é de
10 anos a contar da data de publicação no Diário da República.

VII — Depósito de modelo. — Foram depositados desenhos e fo-
tografias neste Instituto.

4 de Abril de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, M.
Duarte Figueira.
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ESQUEMA DE SELAGEM Sede — Rua de Aval de Cima, 128, Porto;
Fins — apoio a crianças e jovens e à família;
Admissão de sócios — podem ser associados pessoas singulares

maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;
Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associados os que

pedirem a sua exoneração, os que deixarem de pagar as suas
quotas durante um ano e os que forem demitidos nos termos
do n.º 2 do artigo 11.º

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172101

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 25/2005, a fls. 147 v.º e
148 do livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e conside-
ra-se efectuado em 12 de Abril de 1999, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — ARCEF — Associação Social Cultural e Ecoló-
gica de Folgosa;

Sede — Folgosa, freguesia de Lordosa, Viseu;
Fins — desenvolver actividades de solidariedade social de apoio

à infância, juventude e terceira idade. Secundariamente, acti-
vidades culturais, recreativas, desportivas e ecológicas;

Admissão de sócios — podem ser associados pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associados os que
pedirem a sua exoneração, os que deixarem de pagar as suas
quotas durante 12 meses e os que forem demitidos nos termos
do n.º 2 do artigo 11.º

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172099

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 28/2005, a fl. 150 do livro
n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se efectua-
do em 28 de Maio de 2004, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Associação Comunitária de Apoio à Reabilita-
ção de Braga;

Sede — Rua de São Victor, 11, Braga;
Fins — o apoio à deficiência, a reabilitação e inclusão social;
Admissão de sócios — podem ser associados pessoas singulares

maiores de 18 anos;
Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associados os que

pedirem a sua exoneração, os que deixarem de pagar as suas
quotas durante 180 dias e os que forem demitidos nos termos
do n.º 2 do artigo 11.º

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172097

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública.

3000170004

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Direcção-Geral da Segurança Social,
da Família e da Criança

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
da extinção do Centro de Dia de Alagoa.

O referido registo foi lavrado pelo averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 31/90, a fls. 115 v.º e 116 do livro n.º 4 das associações de solida-
riedade social.

29 de Abril de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000172104

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 26/2005, a fl. 148 v.º do
livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se efec-
tuado em 16 de Dezembro de 2004, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Associação Benjamim, Creche, Jardim de In-
fância e Actividades de Tempos Livres;
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O registo foi lavrado pela inscrição n.º 29/2005, a fls. 150 v.º e
151 do livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e conside-
ra-se efectuado em 18 de Março de 2003, nos termos do n.º 2 do
artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Grémio Social de Mazedo — GSM;
Sede — lugar do Cruzeiro, freguesia de Mazedo, Monção;
Fins — a promoção do bem-estar social, desenvolvimento

associativo, social e cultural da população, apoio à juventude
e à terceira idade e apoio à cultura e protecção do patrimó-
nio;

Admissão de sócios — podem ser associados pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associados os que
pedirem a sua exoneração, os que deixarem de pagar as suas
quotas durante seis meses e os que forem demitidos nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 11.º

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172096

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 31/2005, a fl. 152 do livro
n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se efectua-
do em 28 de Outubro de 2004, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Centro de Solidariedade Social Cabacense;
Sede — freguesia de Cabaços, Moimenta da Beira;
Fins — a promoção social da população nas áreas da infância,

juventude e 3.ª idade;
Admissão de sócios — podem ser associados pessoas singulares

menores, desde que autorizadas pelos encarregados de educa-
ção, maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associados os que
pedirem a sua exoneração, os que deixarem de pagar as suas
quotas durante três meses e os que forem demitidos nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 11.º

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172095

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular de soli-
dariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colec-
tiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 16/98,
a fls. 41 v.º e 149 dos livros n.os 7 e 10 das associações de solidarie-
dade social, e considera-se efectuado em 30 de Dezembro de 2004,
nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — ASSISTE — Associação de Solidariedade Social
das Cortes;

Sede — Rua da Fé, 5, lugar e freguesia de Cortes, Leiria;
Fins — dar protecção aos cidadãos na velhice e invalidez e em

todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsis-
tência ou de capacidade para o trabalho; apoiar as crianças e
jovens no âmbito do seu desenvolvimento pessoal, familiar e
social; apoio à família; educação e formação profissional dos
cidadãos.

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172093

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 30/05, a fl. 151 v.º do livro
n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se efectua-
do em 17 de Janeiro de 2003, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Associação para o Desenvolvimento Social da
Freguesia de Varziela;

Sede — lugar de Pedra Maria, freguesia de Varziela, Felgueiras;
Fins — sociais. Secundariamente: fins culturais e de formação

profissional da freguesia de Varziela;
Admissão de sócios — podem ser associados da ADSFV todas as

pessoas maiores de 18 anos ou emancipadas e as empresas
comerciais ou industriais, singulares ou colectivas;

Exclusão de sócios — é automaticamente excluído da associação
o associado que deixar de pagar as suas quotas por um prazo,
pelo menos, de seis meses, excepto se o fizer por motivos
considerados de força maior, devidamente justificados em car-
ta dirigida aos órgãos sociais da associação.

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172091

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular de soli-
dariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colec-
tiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 78/02,
a fl. 95 v.º do livro n.º 9 das associações de solidariedade social, e
considera-se efectuado em 7 de Outubro de 2004, nos termos do
n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Família Amiga — Associação Particular de
Solidariedade Social;

Sede — Avenida de Ressano Garcia, 41, 1.º, esquerdo, Lisboa.

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172090

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular de soli-
dariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colec-
tiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2/96,
a fl. 97 v.º do livro n.º 6 das associações de solidariedade social, e
considera-se efectuado em 13 de Agosto de 2004, nos termos do
n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Centro Social dos Montes Altos;
Sede — Montes Altos, freguesia de Santana de Cambas, Mértola.

Os objectivos constam do extracto publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 119, de 21 de Maio de 2004.

29 de Abril de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Servi-
ços, António M. M. Teixeira. 3000172087
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TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMEIRIM

Anúncio
Processo n.º 257/05.0TBALR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Carlos Manuel Moedas Cordeiro e outro(s).
Devedora — Rolexpresso Transportes e Logística, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Almeirim, Secção Única de Almeirim,
no dia 4 de Abril de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora Rolexpresso Transportes e
Logística, L.da, número de identificação fiscal 504325558, com en-
dereço na Rua de João Sousa Falcão, 2.º, B 1.º F, 2090-000 Alpiarça,
com sede na morada indicada.

É administrador da devedora Rui Ferreira da Silva Teixeira, 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. Joaquim Manuel Ferro
Rodrigues, com endereço em Casal do Salema, 7, 2615-365 Alverca
do Ribatejo.

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

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

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 que os tribunais estiverem encerrados,
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 repartição
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).

11 de Abril de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Idalina Faria
Jardim. — A Oficial de Justiça, Maria Eugénia Agostinho.

3000172041

TRIBUNAL DA COMARCA DE BEJA

Anúncio
Processo n.º 522/04.4TBBJA.
Falência (requerida).
Requerente — Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e

outro(s).
Requerida — Oculista Central de Beja, L.da, e outro(s).

Ana Baptista, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de
Beja:

Faz saber que por sentença de 29 de Abril de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Oculista Central
de Beja, L.da, com sede na Rua do Capitão Francisco de Sousa, 46,
Beja, 7800-451 Beja, tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Nuno José da Silva Pinhei-
ro, com endereço na Rua de Frei José Maria, 16, 7005-495 Évora.

3 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Baptista. — A Ofi-
cial de Justiça, Custódia Conceição Horta Rosa. 1000285082

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio
Processo n.º 224-I/2001.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Manuel Melo da Silva Cruz.
Requerida — Anabela Almeida Pereira Cardoso.

A Dr.ª Maria Catarina Gonçalves, juíza de direito deste Tribunal:

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

29 de Abril de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Catarina Gon-
çalves. — O Oficial de Justiça, Fernando Silva. 3000172052

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio
Processo n.º 5702/03.7TJCBR.
Falência (apresentação).
Requerente — Rodritans — Transportes de Mercadorias, L.da, e

outro(s).

A Dr.ª Cristina Albuquerque, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 30 de Março de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerente Rodritans —
Transportes de Mercadorias, L.da, número de identificação fiscal
503395790, com sede na Zouparria do Monte, 3020-079 Souselas,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial Diamantina Isabel Chaves de Fi-
gueiredo Domingos, com endereço na Rua do Almirante Gago Couti-
nho, 27-A, 1.º, esquerdo, Coimbra, 3000-000 Coimbra.

14 de Abril de 2005. — A Juíza de Direito, Cristina Albuquerque. —
A Oficial de Justiça, Teresa Lourenço. 1000285108



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 95 — 17 de Maio de 200510 542

TRIBUNAL DA COMARCA DE LAGOS

Anúncio
Processo n.º 625/04.5TBLGS.
Falência (requerida).
Requerente — Banco Totta & Açores, S. A.
Requerido — Carlos Doroana Jordão.

Ana Catarina P. Figueiredo Neto, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Lagos:

Faz saber que por sentença de 3 de Maio de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Carlos Doroana
Jordão, número de identificação fiscal 108331830, com domicílio na
Rua da Alegria, 72, Odeáxere, 8600-250 Lagos, tendo sido fixado em
20 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. António M. O. Taveira Pinto
(liq.), número de identificação fiscal 133890589, com endereço na
Avenida de 5 de Outubro, 10, 2.º, 1050-056 Lisboa.

4 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Catarina P. Fi-
gueiredo Neto. — A Oficial de Justiça, Paula Paulo. 3000172001

TRIBUNAL DA COMARCA DE LOUSADA

Anúncio
Processo n.º 577/05.4TBLSD.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Lousagessos — Actividade de Acabamentos da Cons-

trução, L.da, e outro(s).
Credor — Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Lousada, 2.º Juízo de Lousada, no dia
29 de Abril de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora Lousagessos — Actividade de Acaba-
mentos da Construção, L.da, número de identificação fiscal
503662488, com sede no lugar de Jogo, Pias, 4620-000 Lousada.

Fixada a sede da insolvente em Jogo, Pias, Lousada.
Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-

tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. José Manuel Perei-
ra Ferraz, com endereço no lugar de Perafita, Duas Igrejas, 4560 Pe-
nafiel.

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

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do 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 5 de Julho de 2005, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais 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 que os tribunais estiverem encerrados,
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).

2 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Oliveira
Neto. — O Oficial de Justiça, Carlos Manuel Sousa da Mota.

3000171999

TRIBUNAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE

Anúncio
Processo n.º 416/05.6TBMGR.
Insolvência pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — N. C. Moldes — Projectos e Programação, L.da, e

outro(s).
Credor — Banco Espírito Santo e outros.

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente — N. C. Moldes — Projectos e Programação, L.da,

número de identificação fiscal 503410314, com sede na Avenida da
Liberdade, 139, 3.º, A, direito, Marinha Grande, 2430-229 Marinha
Grande.

Administrador da insolvência — Francisco da Silva Gomes, com
endereço na Rua Trinta e Dois, 31, Casal Galego, 2430-000 Marinha
Grande.

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 e nenhum dos interessados ter manifes-
tado vontade de depositar à ordem do Tribunal montante razoável
para garantir as custas do processo, nos termos do artigo 232.º, n.º 2,
do CIRE.

Efeitos do encerramento — os constantes nos artigos 233.º e 234.º,
n.º 4, do CIRE.

22 de Abril de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Graça Facha. —
O Oficial de Justiça, Joaquim Jorge. 1000285112

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTA DELGADA

Anúncio
Processo n.º 581/05.2TBPDL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — BCA — Banco Comercial dos Açores, S. A., e outro(s).
Insolvente — Gaspar & Brilhante, L.da, e outro(s).
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Ponta Delgada, 1.º Juízo de Ponta
Delgada, no dia 29 de Março de 2005, às 17 horas, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora Gaspar & Brilhante,
L.da, número de identificação fiscal 512011621, com endereço na Rua
de Cristiano Frazão Pacheco, 39, Valados, Relva, 9500-652 Ponta
Delgada, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor Gaspar & Brilhante, L.da, número
de identificação fiscal 512011621, com sede na Rua dos Mercadores,
71-75, 9550 Ponta Delgada, a quem é fixado domicílio na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António J. Cardoso Si-
mões, com endereço na Rua de Carlos Seixas, 9, 2.º, D, sala 7, 3030-
-177 Coimbra.

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

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

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 que os tribunais estiverem encerrados,
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).

30 de Março de 2005. — O Juiz de Direito, Gilberto Martinho
Santos Jorge. — O Oficial de Justiça, José Virgílio Botelho de Melo.

3000172000

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

Anúncio
Processo n.º 619/04.0TBALR.
Falência (requerida).
Requerente — Ministério Público e outro(s).
Requerido — Manuel Mendes Simões.

Maria de Jesus Pereira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência
Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Santarém:

Faz saber que por sentença de 21 de Abril de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Manuel Mendes
Simões, nacional de Portugal, número de identificação fiscal
125945469, com domicílio na Rua de Norton de Matos, 4, Benfica
do Ribatejo, Almeirim, 2080-392 Benfica do Ribatejo, tendo sido fi-
xado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Leonel Calheiros dos Santos, nú-
mero de identificação fiscal 144672561, com endereço na Estrada
Marginal Norte, 18, 2.º, esquerdo, recuado, 2520-225 Peniche.

22 de Abril de 2005. — A Juíza de Direito, Maria de Jesus Perei-
ra. — A Oficial de Justiça, Aida Serrão Coelho. 3000172601

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES NOVAS

Anúncio
Processo n.º 549/05.9TBTNV.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Nelson & Ana, L.da, e outro(s).
Credor — Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

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

No Tribunal da Comarca de Torres Novas, 1.º Juízo de Torres
Novas, no dia 12 de Abril de 2005, às 12 horas e 5 minutos, foi pro-
ferida sentença de declaração de insolvência da devedora Nelson &
Ana, L.da, número de identificação fiscal 505286963, com endereço
na Rua de João António Escudeiro, 6, Liteiros, 2350-000 Torres
Novas, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora Nelson Alexandre domingos de Oli-
veira, a quem é fixado domicílio na morada indicada, Vale do Cano,
Atouguia, Torres Novas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Inácio Ramos Peres, com
endereço na Praça do Bom Sucesso, 61, sala 507, Porto, 4150-144.

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

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do 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;
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A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 3 de Junho de 2005, pelas 10 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais 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 que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Findo o processo de insolvência, pode ser aprovado plano de in-
solvência com vista ao pagamento dos créditos sobre a insolvência, a
liquidação da massa e a sua repartição 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).

13 de Abril de 2005. — O Juiz de Direito, Francisco Manuel Ti-
móteo. 3000170942

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 193-E/1998.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Maria do Rosário Costa Freitas Taveirra Pinto.

A Dr.ª Elisabete Assunção, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Eurodim — Importação e
Exportação, L.da, com sede na Quinta do Rio, armazém 3, Sacavém,
notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º,
n.º 1, do CPEREF).

3 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Elisabete Assunção. —
A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000172002

Anúncio
Processo n.º 480-F/1999.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — António Manuel Bernardo.

A Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito deste Tribu-
nal:

Faz saber que são os credores e a falida Maria Teresa Rodrigues
Antunes Coelho, com domicílio na Rua de Pinheiro Chagas, 46, 2.º,
esquerdo, Lisboa, notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquida-
tário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

3 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. — A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000172068

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio
Processo n.º 129/03.3TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente — BANIF — Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requerida — Maria de Fátima Dias Gomes Moreira e outro(s).

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 7 de Abril de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Maria de Fátima
Dias Gomes Moreira, nascida em 13 de Fevereiro de 1965, nacional
de Portugal, número de identificação fiscal 179174223, bilhete de
identidade n.º 6986540, com domicílio na Rua de Aval de Cima, 262,
3.º, direito, 4200-106 Porto, tendo sido fixado em 30 dias, contados
da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial Cláudia Margarida de Sousa Soa-
res, com endereço na Rua de D. Afonso Henriques, 564, 2.º, direito,
frente, 4435-006 Rio Tinto.

12 de Abril de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. — A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

3000170941

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que foi concedida licença

sem vencimento por um ano, nos termos do artigo 73.º e artigo 76.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Junho, conforme meus despachos datados de 31 de Mar-
ço de 2005 e 20 de Abril de 2005, respectivamente, aos funcionários
abaixo indicados:

Nuno Gonçalo Manarte Nazaré — auxiliar de serviços gerais, com
início em 15 de Abril de 2005.

Carlos Manuel Brites Senhorinho — varejador, com início em
20 de Abril de 2005.

21 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 1000285094

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para um lugar

de técnico de 1.ª classe — nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 27 de Abril do ano em curso, foi nomeado para
o lugar de técnico de 1.ª classe, a candidata Anabela de Almeida Bap-
tista, cujo concurso foi aberto por aviso datado de 27 de Dezembro
de 2004, afixado no edifício dos Paços do Concelho, em 28 de De-
zembro do mesmo ano.

27 de Abril de 2005. — A Presidente da Câmara em exercício por
impedimento do titular, Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva.

1000285091

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso RRH n.º 07/2005 RRH
Concurso externo de ingresso para provimento de vários

lugares — um lugar de condutor de máquinas pesadas
e veículos especiais — referência P.

Torna-se público que, por meu despacho de 27 de Abril de 2005,
foi nomeado para um lugar de condutor de máquinas pesadas e veícu-
los especiais — referência P, a que se refere o aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 11, de 17 de Janeiro de 2005, o
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candidato posicionado no primeiro lugar da lista de classificação final
do já referido concurso, Joaquim António Cavaco Correia.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, o candidato deverá, no prazo de 20 dias a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, tomar posse do referido lugar e fica posicionado no escalão 1,
índice 155. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

29 de Abril de 2005. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Carlos Morais. 1000285116

Aviso RRH n.º 08/2005 RRH
Concurso externo de ingresso para provimento de vários

lugares — um lugar de técnico profissional de constru-
ção civil de 2.ª classe — referência F.

Torna-se público que, por meu despacho de 27 de Abril de 2005,
foi nomeado para um lugar de técnico profissional de construção ci-
vil de 2.ª classe — referência F, a que se refere o aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 11, de 17 de Janeiro de 2005, o
único candidato da lista de classificação final do já referido concurso,
Humberto Manuel Pereira Lopes.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, o candidato deverá, no prazo de 20 dias a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, tomar posse do referido lugar e fica posicionado no escalão 1,
índice 199. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

2 de Maio de 2005. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, Carlos Morais. 1000285114

Aviso RRH n.º 09/2005 RRH
Concurso externo de ingresso para provimento de vários

lugares — dois lugares de fiel de armazém — referên-
cia R.

Torna-se público que, por meu despacho de 27 de Abril de 2005,
foram nomeados para dois lugares de fiel de armazém — referência
R, a que se refere o aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 11, de 17 de Janeiro de 2005, os candidatos posicionados nos
primeiro e segundo lugares da lista de classificação final do já referido
concurso, Vítor José Salvação Barbosa e Carlos Alberto Alves Cor-
reia.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, os candidatos deverão, no prazo de 20 dias a contar
do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, tomar posse dos referidos lugares e ficam posicionados no
escalão 1, índice 142. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos
termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

2 de Maio de 2005. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, Carlos Morais. 1000285115

Aviso RRH n.º 10/2005 RRH
Concurso externo de ingresso para provimento de vários

lugares — um lugar de mecânico — referência H

Torna-se público que, por meu despacho de 27 de Abril de 2005,
foi nomeado para um lugar de mecânico — referência H, a que se
refere o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 11, de
17 de Janeiro de 2005, o candidato posicionado no primeiro lugar da
lista de classificação final do já referido concurso, Tiago André Pene-
tra Pereira Brito Saúde.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, o candidato deverá, no prazo de 20 dias a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, tomar posse do referido lugar e fica posicionado no escalão 1,
índice 189. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

2 de Maio de 2005. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, Carlos Morais. 1000285113

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

Aviso
Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
hoje, foi renovada a comissão de serviço do director de departamen-
to do Departamento Técnico de Obras, Urbanismo e Serviços Urba-
nos, engenheiro Francisco José Bilhota Salvado Xavier, a partir de
4 do próximo mês de Setembro do corrente ano, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 21.º, conjugado com os artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/
2004, de 20 de Abril.

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, José da Costa Reis.
1000285093

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 32/2005
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de

13 de Abril de 2005, foi nomeada, na sequência de procedimento
reclassificativo ao abrigo das alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, verificando-se o preen-
chimento cumulativo das condições legalmente estabelecidas, técnica
de informática de grau 1, nível 1, do grupo de pessoal de informática,
a funcionária Maria do Rosário Dias Tomás, ficando posicionado no
escalão 1, índice 332.

15 de Abril de 2005. — A Vereadora em exercício permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000172011

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 14/95

Discussão pública

Alberto Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativa ao licenciamento da altera-
ção do loteamento, requerida por Ilídio Reverendo Manco, L.da, com
morada na Rua de Vasco Viriato, 17, freguesia de Febres, que incide
sobre as áreas de implantação e construção do lote n.º 3 e lote n.º 2,
do terreno sito na Rua de 8 de Dezembro, Gândara, freguesia de Santa
Joana, a que se refere o processo de obras n.º 648/91, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º 01618/150196,
desanexado do n.º 00685/220591, artigo n.º 2699, e sob o n.º 01617/
150196, desanexado do n.º 00685/220591, artigo n.º 2698, respecti-
vamente, mantendo-se a área total do loteamento com 1617 m2 e
restantes condicionantes impostas no alvará n.º 14/95.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), pela Directora do Departamento de
Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

21 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Alberto Souto
Miranda. 1000285073

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

Alberto Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
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Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativa ao licenciamento da opera-
ção de loteamento, requerida por António Rodrigues, com morada na
Rua de Nossa Senhora da Saúde, 5, freguesia de Aradas, que incide
sobre o terreno sito na Rua do Buragal, freguesia de Aradas, a que se
refere o processo de obras n.º 412/2004, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Aveiro, sob o n.º 00013/281184, desanexado o
n.º 03311/281002, omisso à matriz, perfazendo a área total de
1033 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

15 de Abril de 2004. — O Presidente da Câmara, Alberto Souto
Miranda. 1000285072

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Por despacho de 21 de Abril de 2005 nomeio, na carreira de téc-

nico superior de higiene e segurança, na categoria de técnico superior
de 2.ª classe, a candidata Maria Arminda da Silva Cruz, aprovada com
a classificação final de 15,34 valores no concurso externo de ingres-
so, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 38,
de 14 de Fevereiro de 2004, devendo tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

21 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
1000285088

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso
Concurso interno de acesso geral n.º 09/05

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 6.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e as alterações constantes do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e de harmonia com os meus despachos de
11 de Abril de 2005, no uso da competência própria, torno público
que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República, o concurso
interno de acesso geral para provimento de lugares nas categorias de
arquitecto de 1.ª classe, arquitecto, da carreira de arquitecto do qua-
dro de pessoal desta autarquia, assim distribuídos:

Referência n.º 1 — arquitecto de 1.ª classe — 3 lugares;
Referência n.º 2 — arquitecto principal — 1 lugar.

2 — Validade do concurso — válido para as vagas indicadas, cadu-
cando com o preenchimento das mesmas.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas re-
gras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Conteúdo funcional — o definido pela Portaria n.º 6871/2002.
5 — Vencimento, local e condições de trabalho — as funções se-

rão exercidas na área do município do Barreiro, sendo as condições
de trabalho, a remuneração e as regalias sociais as genericamente vi-
gentes para os funcionários de administração local.

6 — São requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/89, de 11 de Julho, adaptado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6.2 — Requisitos especiais:

Referência n.º 1 — possuir a categoria de arquitecto de 2.ª clas-
se, há pelo menos três anos, classificados de Bom;

Referência n.º 2 — possuir a categoria de arquitecto de 1.ª clas-
se, há pelo menos três anos classificados de Bom.

7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara e entregue no Departamen-
to de Gestão de Recursos Humanos, sito na Rua de José Magro, 2-A,
2830-350 Barreiro, pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção.

7.2 — Do requerimento deverá constar, sob pena de exclusão:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço emissor, morada, código postal e tele-
fone, se houver);

b) Concurso e referência a que se candidata, com indicação do
número e data onde se encontra publicado este aviso no
Diário da República.

7.3 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes do-
cumentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado donde constem as habilitações
profissionais e experiência profissional, com indicação das
funções com maior interesse para o lugar a que se candida-
tam, e quaisquer outros elementos que os candidatos enten-
dam dever apresentar por serem relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito, juntando prova dos mesmos;

b) Fotocópia do certificado de habilitações, diplomas de cursos
de formação profissional e outros;

c) Classificações de serviço dos anos relevantes para o concurso;
d) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organismo

de origem da qual constem, de maneira inequívoca, a exis-
tência e natureza do vínculo é o tempo de serviço na cate-
goria, na carreira e na função pública;

e) Declaração actualizada, passada pelo serviço onde o candi-
dato exerceu as funções, especificando as tarefas, projectos
e responsabilidades que lhe estiveram cometidas.

7.4 — É dispensada a apresentação dos documentos referentes aos
requisitos a que se refere o n.º 6.1, salvo se os candidatos declararem,
sob compromisso de honra, a situação em que se encontram relativa-
mente a cada um deles.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvidas sobre a situação que descreve, a apresentação da do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

9 — As falsas declarações prestadas serão punidas conforme pre-
visto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar é a
avaliação curricular (AC), onde serão avaliadas as habilitações literá-
rias (HL), formação profissional (FP), experiência profissional (EP)
e a classificação de serviço (CS).

A avaliação curricular será expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultante da aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + 2 (EP) + CS

5

11 — A classificação final dos candidatos será o resultado obtido
na avaliação curricular.

12 — A publicação da relação de candidatos e da classificação final
será feita nos termos do n.º 2 do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação do método de selec-
ção constam de acta(s) de reunião(ões) de júri do concurso, sendo
facultada aos candidatos quando solicitadas.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente a política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 — Composição do júri:

Presidente — Nuno Baptista, chefe da Divisão de Gestão Urbana.
Vogais efectivos:

António Pinto Ângelo, Chefe da Divisão de Planeamento,
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impe-
dimentos.

Carlos Sobral, técnico superior de 1.ª classe, da Divisão de
Recursos Humanos.
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Vogais suplentes:

Ana Isabel Fernandes, chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos.

Lídia Hermida, arquitecta assessora de 2.ª classe, da Divisão
de Projectos e Edificações.

15 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Branco
Xavier. 3000171984

Aviso
Concurso interno de acesso geral n.º 10/05

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 6.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e as alterações constantes do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e de harmonia com o meu despacho de
11 de Abril de 2005, no uso da competência própria, torno público
que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República, o concurso
interno de acesso geral para provimento de seis lugares na categoria
de operário qualificado — pedreiro principal do quadro de pessoal desta
autarquia.

2 — Validade do concurso — válido para as vagas indicadas, cadu-
cando com o preenchimento das mesmas.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas re-
gras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Conteúdo funcional — o definido pelo Despacho n.º 1/90, de
27 de Janeiro de 1990.

5 — Vencimento, local e condições de trabalho — as funções se-
rão exercidas na área do município do Barreiro, sendo as condições
de trabalho, a remuneração e as regalias sociais as genericamente vi-
gentes para os funcionários de administração local.

6 — São requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os previstos no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/89, de 11 de Julho.
6.2 — Requisitos especiais — possuir a categoria de operário qua-

lificado — pedreiro há, pelo menos, seis anos classificados de Bom.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara e entregue no Departamen-
to de Gestão de Recursos Humanos, sito na Rua de José Magro, 2-A,
2830-350 Barreiro, pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção.

7.2 — Do requerimento deverá constar, sob pena de exclusão:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço emissor, morada, código postal e tele-
fone, se houver);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data onde se encontra publicado este aviso no Diário da
República;

c) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos a que se refere o n.º 6.1.

7.3 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes do-
cumentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado donde constem as habilitações
profissionais e experiência profissional, com indicação das
funções com maior interesse para o lugar a que se candida-
tam, e quaisquer outros elementos que os candidatos enten-
dam dever apresentar por serem relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito, juntando prova dos mesmos;

b) Fotocópia do certificado de habilitações, diplomas de cursos
de formação profissional e outros;

c) Classificações de serviço dos anos relevantes para o concurso;
d) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organismo

de origem da qual constem, de maneira inequívoca, a exis-
tência e natureza do vínculo e o tempo de serviço na cate-
goria, na carreira e na função pública;

e) Declaração actualizada, passada pelo serviço onde o candi-
dato exerceu as funções, especificando as tarefas e respon-
sabilidades que lhe estiveram cometidas.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvidas sobre a situação que descreve, a apresentação da do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

9 — As falsas declarações prestadas serão punidas conforme pre-
visto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar é a
avaliação curricular (AC), onde serão avaliadas as habilitações literá-
rias (HL), formação profissional (FP), experiência profissional (EP)
e a classificação de serviço (CS).

A avaliação curricular será expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultante da aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + 2 (EP) + CS

5

11 — A classificação final dos candidatos será o resultado obtido
na avaliação curricular.

12 — A publicação da relação de candidatos e da classificação final
será feita nos termos do n.º 2 do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação do método de selec-
ção constam de acta(s) de reunião(ões) de júri do concurso, sendo
facultada aos candidatos quando solicitadas.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente a política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 — Composição do júri:

Presidente — Rui Teixeira, engenheiro civil de 1.ª classe da Di-
visão de Águas e Saneamento.

Vogais efectivos:

Paula Lopes, engenheira técnica de 2.ª classe da Divisão de
Edifícios e Pavimentos, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos.

Carla Ribeiro, técnica superior de 2.ª classe da Divisão de
Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Teresa Espada, assistente administrativa especialista da
Divisão de Recursos Humanos.

Nélia Graça, engenheira civil de 2.ª classe da Divisão de
Edifícios e Pavimentos.

14 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Branco
Xavier. 3000171986

Aviso
Concurso externo de ingresso n.º 11/05

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 6.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e as alterações constantes do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, de harmonia com o meu despacho de 18 de
Abril de 2005, no uso da competência própria, torna-se público que
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, o seguinte
concurso externo de ingresso para provimento de quatro lugares do
quadro de pessoal desta autarquia, na categoria de coveiro.

2 — Validade do concurso — válido para as vagas indicadas e das
que vierem a acorrer até ao prazo máximo de um ano, nos termos da
alínea b) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas re-
gras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Conteúdo funcional — o definido pelo Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República de 26 de Janeiro de 1989.

5 — Vencimento, local e condições de trabalho — as funções
serão exercidas na área do município do Barreiro, sendo as condi-
ções de trabalho, a remuneração e as regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local e a re-
muneração é a fixada nos termos do Decreto-Lei n.º 353-A/89, e
legislação complementar, designadamente o Decreto-Lei n.º 404--
A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 44/
98, de 11 de Julho.

6 — São requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/89, de 11 de Julho.
6.2 — Requisitos especiais — detentores da escolaridade mínima

obrigatória.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara e entregue no Departamen-
to de Gestão de Recursos Humanos, sito na Rua de José Magro, 2-A,
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2830-350 Barreiro, pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção.

7.2 — Do requerimento deverá constar, sob pena de exclusão:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço emissor, morada, código postal e tele-
fone, se houver);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data onde se encontra publicado este Aviso no Diário da
República;

c) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos a que se refere o n.º 6.1.

7.3 — Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes
documentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, donde constem as habilitações
profissionais, a experiência profissional, com indicação das
funções com maior interesse para o lugar a que se candidata,
e quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito, juntando prova dos mesmo;

b) Certificado de habilitações, diplomas de curso de formação
profissional e outros;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contribu-
inte fiscal.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

9 — As falsas declarações prestadas serão punidas conforme pre-
visto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar
são constituídos por:

10.1 — Avaliação curricular (AC), com carácter eliminatório, onde
serão avaliadas as habilitações literárias, formação profissional e ex-
periência profissional.

10.2 — Prova de conhecimentos (PC), com carácter eliminatório
e que visa avaliar, os conhecimentos dos candidatos exigíveis e ade-
quados ao exercício da função. A prova de conhecimentos será valo-
rada na escala de 0 a 20 valores sendo a classificação final o resultado
da média aritmética simples dos resultados alcançados em cada uma
das fases:

a) Conhecimentos gerais — o programa da fase de avaliação
dos conhecimentos gerais versará sobre:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes — apro-
vados pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças — aprovado
pelo 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, e 70-A/2000,
de 5 de Maio.

Esta fase terá a duração de trinta minutos, será de nature-
za teórica e revestirá a forma escrita;

b) Conhecimentos específicos — o programa da fase de avalia-
ção dos conhecimentos específicos versará sobre:

Simulação de abertura de coval.

10.3 — Entrevista (E) profissional de selecção, que terá como
objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício da
função.

10.4 — Exames médicos (EM) com carácter eliminatório visa
avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos para o exercí-
cio da função a recrutar.

11 — A classificação final (CF), dos candidatos será expressa na
escala de 0 a 20 valores, resultantes da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC × 0,3) + (PC × 0,5) + (E × 0,2)

12 — A publicação da relação de candidatos e da classificação final
será feita nos termos do n.º 2 do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção constam da acta de reunião de júri do concurso, sendo faculta-
da aos candidatos quando solicitada.

14 — Factores de preferência — em caso de igualdade de classifi-
cação, prevalecem como factores de desempate os critérios referidos
no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

Subsistirão ainda como factores de desempate os critérios referidos
na alínea c) do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, bem como os
critérios estabelecidos pelo Júri, conforme prevê o n.º 3 do citado
artigo 37.º

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

16 — Composição do júri:

Presidente — João Carlos Soares, vereador em regime de per-
manência.

Vogais efectivos:

António Rafael, assessor principal do Departamento Obras
e Serviços Urbanos, que substituirá o presidente nas suas
ausências e impedimentos.

Carla Filipe, técnica superior de 2.ª classe da Divisão Re-
cursos Humanos.

Vogais suplentes:

Armanda Rodrigues, encarregada de cemitérios da Divisão
de Serviços Urbanos.

Cadete Heitor, coveiro da Divisão de Serviços Urbanos.

28 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Branco
Xavier. 3000171988

Aviso
Concurso interno de acesso geral n.º 11/05

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 6.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e as alterações constantes do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e de harmonia com o meu despacho de
18 de Abril de 2005, no uso da competência própria, torno público
que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República, o concurso
interno de acesso geral para provimento de dois lugares na categoria
de operário qualificado — calceteiro principal do quadro de pessoal
desta autarquia.

2 — Validade do concurso — válido para as vagas indicadas, cadu-
cando com o preenchimento das mesmas.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas re-
gras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Conteúdo funcional — o definido pelo Despacho n.º 38/88,
de 26 de Janeiro de 1989.

5 — Vencimento, local e condições de trabalho — as funções se-
rão exercidas na área do município do Barreiro, sendo as condições
de trabalho, a remuneração e as regalias sociais as genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração local.

6 — São requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os previstos no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/89, de 11 de Julho.
6.2 — Requisitos especiais — possuir a categoria de operário qua-

lificado — calceteiro há, pelo menos, seis anos classificados de Bom.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara e entregue no Departamen-
to de Gestão de Recursos Humanos, sito na Rua de José Magro, 2-A,
2830 350 Barreiro, pessoalmente ou remetido pelo correio, com avi-
so de recepção.

7.2 — Do requerimento deverá constar, sob pena de exclusão:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço emissor, morada, código postal e tele-
fone, se houver);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data onde se encontra publicado este aviso no Diário da
República;

c) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos a que se refere o n.º 6.1.

7.3 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes do-
cumentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado donde constem as habilitações
profissionais e experiência profissional, com indicação das
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funções com maior interesse para o lugar a que se candida-
tam, e quaisquer outros elementos que os candidatos enten-
dam dever apresentar por serem relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito, juntando prova dos mesmos;

b) Fotocópia do certificado de habilitações, diplomas de cursos
de formação profissional e outros;

c) Classificações de serviço dos anos relevantes para o concurso;
d) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organismo

de origem da qual constem, de maneira inequívoca, a exis-
tência e natureza do vínculo e o tempo de serviço na cate-
goria, na carreira e na função pública;

e) Declaração actualizada, passada pelo serviço onde o candi-
dato exerceu as funções, especificando as tarefas e respon-
sabilidades que lhe estiveram cometidas.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvidas sobre a situação que descreve, a apresentação da do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

9 — As falsas declarações prestadas serão punidas conforme pre-
visto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar é a
avaliação curricular (AC), onde serão avaliadas as habilitações literá-
rias (HL), formação profissional (FP), experiência profissional (EP)
e a classificação de serviço (CS).

A avaliação curricular será expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultante da aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + 2 (EP) + CS

5

11 — A classificação final dos candidatos será o resultado obtido
na avaliação curricular.

12 — A publicação da relação de candidatos e da classificação final
será feita nos termos do n.º 2 do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação do método de selec-
ção constam de acta(s) de reunião(ões) de júri do concurso, sendo
facultada aos candidatos quando solicitadas.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente a política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 — Composição do júri:

Presidente — Irene Pinto, chefe da Divisão de Edifícios e Pavi-
mentos.

Vogais efectivos:

Paula Lopes, engenheira técnica de 2.ª classe da Divisão de
Edifícios e Pavimentos, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos.

Teresa Canhoto, técnica profissional de 2.ª classe da Divi-
são de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Teresa Espada, assistente administrativa especialista da
Divisão de Recursos Humanos.

Nélia Graça, engenheira civil de 2.ª classe da Divisão de
Edifícios e Pavimentos.

27 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Branco
Xavier. 3000171983

Aviso
Concurso externo de ingresso M/F

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 6.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e as alterações constantes do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, de harmonia com o meu despacho profe-
rido em 1 de Abril de 2005, no uso da competência própria, torna-se
público que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados
a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, o
seguinte concurso externo de ingresso com vista ao provimento de
um lugar do quadro de pessoal desta autarquia:

Categoria Vagas Serviço

Vencimento

Escalão Índice Euros

Técnico superior de marketing de 2.ª classe — 1 Divisão de Informação e Relações 1 321 1018,08
estagiário. Públicas.

2 — Validade do concurso — o concurso caduca com o preenchi-
mento da vaga.

3 — Legislação aplicável — o concurso regula-se pelas regras cons-
tantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, 404-A/98,
de 18 de Dezembro, republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Julho,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Conteúdo funcional — funções de investigação, estudo e con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos exe-
cutadas com autonomia e responsabilidade tendo em vista informar a
decisão superior na área de marketing.

5 — O local de trabalho será a área do município do Barreiro.
6 — São requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 — Requisitos especiais — licenciatura em Marketing, compro-

vada por certificado de habilitações.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara e entregue no Departamen-
to de Gestão de Recursos Humanos, sito na Rua de José Magro, 2-A,
2830-350 Barreiro, pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção.

7.2 — Do requerimento deverá constar, sob pena de exclusão:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço emissor, morada, código postal e tele-
fone, se houver);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data onde se encontra publicado este aviso no Diário da
República;

c) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos a que se refere o n.º 6.1.

8 — Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes
documentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, donde constem as habilitações
profissionais, a experiência profissional, com indicação das
funções com maior interesse para o lugar a que se candidata,
e quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito, juntando prova dos mesmos;

b) Certificado de habilitações, diplomas de curso de formação
profissional e outros.

9 — As falsas declarações prestadas serão punidas conforme pre-
visto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — A publicação da relação de candidatos e da classificação final
será feita nos termos do n.º 2 do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

12 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar
são constituídos por:

a) Avaliação curricular (AC), com carácter eliminatório, onde
serão avaliadas as habilitações literárias, formação profissio-
nal e experiência profissional;

b) Prova de conhecimentos escrita (PCE), com carácter elimi-
natório e que visa avaliar os conhecimentos dos candidatos
exigíveis e adequados ao exercício da função. A prova de
conhecimentos obedecerá ao programa infra-enunciado e será
valorada na escala de 0 a 20 valores. A prova terá a duração
de duas horas e trinta minutos.

Programa da prova de conhecimentos gerais e específicos:

Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças — aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as
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alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de
Novembro, e 70-A/2000, de 5 de Maio;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo — aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 34/95, de 18 de Agosto,
e Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e de
Contratação Pública Relativa à Locação e Aquisição de
Bens Móveis e Serviços — aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho;

O marketing público e social;
O marketing e a publicidade;
O marketing e as relações públicas;

Bibliografia:

A publicidade nos média (cap. 14) As relações públicas;
O marketing público e social (cap. 27) in Mercator XXI —

Teoria e prática do marketing;
Denis Lindon, Jacques Lendrevie e outros — Dom Quixote,

10.ª edição;
Planificando a Comunicação em Relações Públicas, Jor-

ge Pedro Sousa, Letras Contemporâneas, 2004;
Manual Prático de Relações Públicas;
Fernando Lozano, Ed. Livros do Brasil.

c) Entrevista (E) profissional de selecção, que terá como ob-
jectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objec-
tiva, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
o exercício da função a desempenhar.

13 — A classificação final (CF) dos candidatos será expressa na
escala de 0 a 20 valores, resultante da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 2 × (AC + PCE) + E

5

14 — Factores de preferência — em caso de igualdade de classifi-
cação, prevalecem como factores de desempate os critérios referidos
no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.
Subsistirão ainda como factores de desempate os critérios referidos
na alínea c) do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, bem como os
critérios estabelecidos pelo júri, conforme prevê o n.º 3 do citado
artigo 37.º

15 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção constam da acta de reunião de júri do concurso, sendo faculta-
da aos candidatos quando solicitada.

16 — Regime de estágio — a frequência do estágio é efectuada de
acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, tem carácter probatório e terá a duração de um ano.

O júri do estágio será simultaneamente o júri do concurso.
A avaliação do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Na classificação de serviço, obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente ve-

nham a ter lugar.

17 — A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores e resultará da média aritmética simples das classificações
em cada uma das operações referidas no número anterior.

18 — Os candidatos admitidos a estágio serão providos a título
definitivo no lugar de técnico superior de 2.ª classe, desde que ob-
tenham classificação final de estágio não inferior a Bom (14 va-
lores).

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

20 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. Rui Geirinhas, chefe de Divisão de Informa-
ção e Relações Públicas;

1.º vogal efectivo — Dr. Sérgio Fernandes, técnico superior de
2.ª classe de informação e relações públicas.

2.º vogal efectivo — Dr.ª Carla Filipe, técnica superior de
2.ª classe (jurista) da Divisão de Recursos Humanos.

1.º vogal suplente — Dr. Carlos Sobral, técnico superior de
1.ª classe da Divisão de Recursos Humanos.

2.º vogal suplente — Dr.ª Carla Ribeiro, técnico superior de
2.ª classe da Divisão de Recursos Humanos.

O Presidente da Câmara, Emídio Branco Xavier. 3000171987

Aviso
Torna-se público o meu despacho de 2 de Maio de 2005, que de-

terminou a nomeação, nos termos do n.º 8 do artigo 6.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, para a categoria de
vulcanizador principal — operário qualificado, escalão 2, índice 214,
do candidato, José Jorge Miranda Almeida, na sequência de concurso
interno de acesso limitado.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data da
sua publicação no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Branco
Xavier. 3000171989

Aviso
Torna-se público o meu despacho de 29 de Abril de 2005, que de-

terminou a nomeação, nos termos do n.º 5 do artigo 6.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, para a categoria de
chefe de repartição, escalão 1, índice 460, da candidata, Maria Joa-
quina Costa de Carvalho Ricca, na sequência de concurso interno de
ingresso.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data da
sua publicação no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Branco
Xavier. 3000171991

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso DRH n.º 12/05
Nos termos do prescrito no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,

de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que o presidente da Câmara Munici-
pal de Braga, procedeu às seguintes nomeações:

Álvaro João Barbosa Antunes Pinto, Francisco Orlando Carva-
lho Arantes, Humberto Jorge Antunes Serra, Manuel Jorge
Oliveira Azevedo e Pedro Manuel Lopes Ferreira — nome-
ados definitivamente, por despacho de 18 de Abril de 2005,
para a categoria de operário principal/mecânico da carreira
de operário altamente qualificado, ficando posicionados no
escalão 1, índice 233, precedido que foi concurso interno de
acesso geral.

Noel Jorge Silva Lima — nomeado definitivamente, por des-
pacho de 18 de Abril de 2005, para a categoria de operário
principal/electricista de automóveis da carreira de operário
altamente qualificado, ficando posicionado no escalão 1, ín-
dice 233, precedido que foi concurso interno de acesso geral.

Custódio Fernandes Sousa — nomeado definitivamente, por des-
pacho de 18 de Abril de 2005, para a categoria de operário
principal/carpinteiro de limpos da carreira de operário qualifi-
cado, ficando posicionado no escalão 1, índice 204, precedido
que foi concurso interno de acesso geral.

Maria Teresa Rocha Cardoso — nomeada definitivamente, por
despacho de 26 de Abril de 2005, para a categoria de assesso-
ra principal da carreira de arquitecto, ficando posicionada no
escalão 1, índice 710, precedido que foi concurso interno de
acesso geral.

Guilherme Roberto Chaves Braga — nomeado definitivamente,
por despacho de 26 de Abril de 2005, para a categoria de téc-
nico profissional especialista, da carreira de construção civil,
ficando posicionado no escalão 1, índice 269, precedido que
foi concurso interno de acesso geral.

Francisco José Carvalho Marques — nomeado definitivamente,
por despacho de 26 de Abril de 2005, para a categoria de téc-
nico profissional de 1.ª classe, da carreira de construção civil,
ficando posicionado no escalão 1, índice 222, precedido que
foi concurso interno de acesso geral.
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Maria Gorete Gonçalves Jesus — nomeada definitivamente, por
despacho de 28 de Abril de 2005, para a categoria de técnica
especialista, da carreira de serviço social, ficando posicionada
no escalão 1, índice 460, precedido que foi concurso interno
de acesso limitado.

As referidas nomeações estão isentas de visto do Tribunal de Con-
tas (artigo 114.º, n.º 3, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

Os nomeados deverão assinar os termos de aceitação de nomeação
no prazo legal de 20 dias.

29 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000285110

Aviso DRH n.º 13/05
Exoneração

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 24 de Março de 2005, foi aceite o pedido de
exoneração apresentado por Francisco Ferreira da Silva, do lugar em
que se encontrava nomeado, a partir de 21 de Março de 2005.

29 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000285111

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso
Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico

superior de 2.ª classe (estagiário) área de engenharia
civil.

1 — 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.

2 — Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por meu
despacho datado de 7 de Março de 2005, torna-se público que se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República, concurso externo de in-
gresso para provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe
estagiário — área de engenharia civil, pertencente ao grupo de pes-
soa técnico superior do quadro de pessoal do município das Caldas da
Rainha, nos seguintes termos:

3 — Quota de emprego para pessoas com deficiência — poderão
concorrer pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade seja igual
ou superior a 60 %, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, no presente concurso o candidato portador de deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º
da citada legislação.

Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º e no
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os
candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento de ad-
missão sobre compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
do documento comprovativo.

Deverão ainda os mesmos candidatos mencionar no requerimento
todos os elementos necessários ao processo de selecção, nomeada-
mente as suas capacidades de comunicação/expressão.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta a
concurso esgotando-se com o seu preenchimento.

5 — Legislação aplicável — este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 427/89, de 7 de De-
zembro (aplicado pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), 265/
88, de 28 de Julho, 233/94, de 15 de Setembro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de
Outubro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

6 — Conteúdo funcional — o constante no Despacho n.º 6871/
2002 (2.ª série), publicado no Diário da República, n.º 78, de 3 de
Abril.

7 — Local de trabalho — área do município das Caldas da Rainha.
8 — Durante o estágio, o vencimento será o correspondente ao

índice 321 da carreira técnica superior, categoria estagiário. As con-

dições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes
para os funcionários da administração local.

9 — Requisitos de admissão:
9.1. — Requisitos gerais (constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho):

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

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

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

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

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

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

9.2. — Requisitos especiais — possuir licenciatura em Engenharia
Civil de acordo com a alínea d) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

9.3. — Dá-se preferência aos candidatos que detenham formação
de técnico superior de higiene e segurança no trabalho, acreditado pelo
IDICT actual ISHGT.

10 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normalizado,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal das Cal-
das da Rainha, entregue pessoalmente na Secção de Recursos Huma-
nos ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até
ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de abertu-

ra, identificação, número e data do Diário da República onde
foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão conside-
rados se devidamente comprovados.

10.1 — Documentos exigidos — os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Fotocópias autenticadas dos certificados de habilitações (ou
autenticada nos nossos serviços mediante apresentação do
original;

c) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais

(especializações, estágios, seminários, acções de formação
etc.);

e) Documentos comprovativos, requisitos gerais enunciados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, os quais serão dispensados desde que os candida-
tos declarem, no respectivo requerimento, sob compromis-
so de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em
que se encontrem relativamente a cada um dos requisitos nas
citadas alíneas.

10.2. — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

11 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar
serão: prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e entre-
vista profissional de selecção.

11.1. — O ordenamento final dos concorrentes, resultante da apli-
cação dos métodos de selecção descritos, será expresso de 0 a 20 va-
lores, sendo a classificação final (CF), expressa na mesma escala, a
qual resultará da média aritmética simples das classificações obtidas
em cada um dos métodos a seguir referidos e efectuados de acordo
com a seguinte fórmula:

CF =
 (PC) + (AC) + (EPS)

3
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em que:

CF = classificação final;
PC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.2 — As regras a observar na valorização dos diversos elemen-
tos são os seguintes:

11.2.1 — Prova escrita de conhecimentos — a prova escrita de
conhecimentos incidirá nas áreas do projecto da execução das obras
de edifícios e infra-estruturas considerando-se a legislação que a seguir
se indica:

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro (Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públi-
cas);

Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, que aprova o
RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), com as
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 38 888, de 29 de Agosto de 1952, e Decretos-Leis
n.os 44 258, de 31 de Março de 1962, 45 027, de 13 de Maio
de 1963, 650/75, de 18 de Novembro, 43/82, de 8 de Feverei-
ro, 463/85, de 4 de Novembro, 172-H/86, de 30 de Junho, 64/
90, de 21 de Fevereiro, e 61/93, de 3 de Março;

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regula-
mento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e
Pontes;

Decreto-Lei n.º 349-C/83, de 30 de Julho, que aprova o Regula-
mento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado;

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, que aprova o Regula-
mento de Segurança Contra Incêndios em Edifícios de Habita-
ção.

Nesta prova é permitido aos candidatos a consulta de legislação
não anotada.

11.2.2 — Entrevista profissional de selecção — a entrevista pro-
fissional de selecção terá em vista avaliar, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos para as funções a desempenhar.

Os factores a considerar para o efeito da avaliação da entrevista
são os seguintes:

a) Responsabilidade e sentido de organização;
b) Capacidade de iniciativa;
c) Interesse e motivação profissional;
d) Conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

dos lugares a prover.

A classificação da entrevista, de 0 a 20 valores, resultará do soma-
tório da classificação atribuída a cada um dos factores, de acordo com
a seguinte correspondência:

Excelente — 4 a 5 valores;
Bom — 3 a 4 valores;
Suficiente — 2 a 3 valores;
Insuficiente — 1 a 2 valores;

11.2.3. — A avaliação curricular destina-se a avaliar a preparação
dos candidatos para o desempenho das funções através da ponderação
das habilitações académicas de base, da formação complementar e da
experiência profissional — com base na seguinte fórmula:

AC =
 (EP) + (FP) + (3 × HA) + (2 × SHT)

7
em que:

EP — experiência profissional, onde será ponderado o desem-
penho efectivo de funções idênticas ao cargo a prover, com a
avaliação da sua natureza e duração, até um máximo de 20 va-
lores, sendo a pontuação atribuída da seguinte forma:

Sem experiência profissional — 9,5 valores;
Com experiência adequada:

Até seis meses — 12 valores;
De sete meses a um ano — 16 valores;
Mais de um ano e até dois anos — 18 valores;
Mais de dois anos — 20 valores.

FP — formação profissional, após conclusão das habilitações
exigidas, em que se ponderarão as acções de formação e aper-

feiçoamento profissional, excluindo a formação de técnico
superior de higiene e segurança no trabalho, do lugar posto a
concurso, até ao limite máximo de 20 valores, sendo a pon-
tuação atribuída da seguinte forma:

Sem formação — 9 valores;
Acções especificas de formação em função do número de

horas:

7 horas < FP < 21 horas — acresce 0,5 valores — por
acção;

21 horas < FP < 35 horas — acresce 0,7 valores — por
acção;

35 horas < FP < 49 horas — acresce 1,0 valores — por
acção;

49 horas < FP < 70 horas — acresce 1,5 valores — por
acção;

70 horas < FP < 105 horas — acresce 2,5 valores —
por acção;

105 horas < FP < 140 horas — acresce 3,0 valores —
por acção.

HA — habilitações académicas, a que corresponde a nota final
do curso exigido (licenciado em Engenharia Civil), numa es-
cala de 0 a 20 valores;

SHT — formação de técnico superior de segurança e higiene do
trabalho acreditada pelo IDICT, actual ISHGT:

Detentor de formação = 18 valores;
Não detentor de formação = 0 valores.

12 — Regime de estágio:
12.1 — O estágio, com carácter probatório, tem a duração de um

ano, e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, e no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro.

12.2 — A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva à função
pública.

12.3 — A avaliação e a classificação final do estagiário competem
ao júri do estágio que terá a mesma composição do júri definido para
a selecção e serão feitas com base nas pontuações obtidas:

a) No relatório do estágio;
b) Na classificação de serviço obtida durante o período de está-

gio;
c) Na classificação obtida em curso de formação profissional,

desde que possível a frequência do mesmo,

não se considerando aprovado se tiver classificação inferior a 14 va-
lores.

12.4 — A classificação final, expressa numa escala de 0 a 20 valo-
res, será a resultante da média aritmética simples da classificação em
cada um dos factores referidos no n.º 10.3.

13 — Afixação e publicitação das listas — as listas de candidatos e
de classificação final serão afixadas e publicitadas, nos prazos e ter-
mos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

14 — Realização dos métodos de selecção — o dia, hora e local da
realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente
sendo os candidatos avisados por escrito.

15 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Maria da Conceição Jardim Pereira, vereadora que substitui
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro César Serrenho Reboleira, chefe de Divisão de
Execução de Obras em regime de substituição.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria de Lurdes Alves Lopes Fernandes do Bem,
engenheiro civil assessor.

Engenheiro Ricardo Jorge Marques Fonseca, engenheiro civil
de 2.ª classe.

13 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando José
da Costa. 1000285098
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de operário qualificado principal/calceteiro do qua-
dro de pessoal desta autarquia.

Torna-se público que, por meu despacho de 14 de Abril de 2005,
se encontra aberto concurso interno de acesso geral para provi-
mento de um lugar de operário qualificado principal da carreira de
calceteiro do quadro de pessoal desta autarquia, pertencentes ao
grupo de pessoal operário qualificado, o qual se rege pelas seguin-
tes disposições:

1 — Validade do concurso — o presente concurso destina-se ao
provimento de um lugar de operário qualificado principal/calceteiro
do quadro de pessoal desta autarquia, caducando com o seu preenchi-
mento.

2 — Prazo de apresentação das candidaturas — 10 dias úteis a con-
tar do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

3 — Local de prestação de trabalho — município de Castelo de
Paiva.

4 — Requisitos de admissão ao concurso:

Gerais — os enumerados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

Especiais — de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, o recrutamen-
to efectua-se de entre operários com, pelo menos, seis anos
na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom.

5 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos, a qual cons-
tará de uma vertente de natureza prática e uma vertente de natureza
teórica.

A prova prática, cotada num total de 20 valores, terá a duração de
quarenta e cinco minutos, avaliará os conhecimentos específicos dos
candidatos e constará da preparação de terreno e execução de caixa
de arruamento para posterior pavimentação de calçada em cubos de
granito, detectando previamente eventuais irregularidades do terreno
utilizando para o efeito uma mangueira de água.

A prova teórica, cotada num total de 20 valores, terá a duração de
quarenta e cinco minutos, revestirá a forma escrita, incidirá sobre
conhecimentos gerais, e obedecerá ao seguinte programa de provas
aprovado por despacho do presidente da Câmara de 14 de Abril de
2005:

Regime de Faltas, Férias e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública — Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio;

Estatuto Disciplinar — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Deontologia Profissional — Carta ética — Dez princípios éti-

cos da Administração Pública — Decreto-Lei n.º 184/89, de
2 de Junho;

Organização dos serviços municipais da Câmara Municipal de
Castelo de Paiva publicada no apêndice n.º 28 ao Diário da
República, 2.ª série, n.º 45, de 23 de Fevereiro de 2000, e no
apêndice n.º 104 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 199,
de 28 de Agosto de 2001;

Constituição da República Portuguesa — Lei Constitucional n.º 1/
2004, de 24 de Julho.

A classificação final dos candidatos, a atribuir numa escala de 0 a
20 valores, será obtida através da fórmula:

Cf =
 2 Pp + Pe

1,5
em que:

Cf = classificação final;
Pp = classificação obtida na prova prática de conhecimentos

específicos; e
Pe = classificação obtida na prova escrita de conhecimentos

gerais.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta da reunião do júri do concurso, a qual
será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

6 — Formalização das candidaturas:
6.1 — Requerimento — as candidaturas deverão ser formalizadas

mediante requerimento, dirigido ao presidente do júri do concurso em

apreço, e entregues directamente nos serviços desta autarquia ou re-
metidas pelo correio, sob registo, para a seguinte morada: Câmara
Municipal de Castelo de Paiva, Largo do Conde, Sobrado, 4550-
-102 Castelo de Paiva, até ao último dia do prazo estipulado no n.º 2,
e do qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e respectivo serviço emissor, número
de contribuinte fiscal, situação militar, residência, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Lugar a que se candidata fazendo referência expressa ao

Diário da República onde for publicado o presente aviso;
d) Menção dos documentos anexos ao requerimento.

6.2 — Documentos — as candidaturas deverão ser instruídas com
os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais e espe-
ciais de admissão a concurso previstos no n.º 4 do presente aviso de
abertura.

6.3 — Dispensa de documentos — os documentos comprovativos
da posse dos requisitos gerais a que alude o artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente dispensados, de-
vendo, neste caso, os candidatos declarar, sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
daqueles requisitos.

7 — A não entrega dos documentos exigidos dentro do prazo refe-
rido no n.º 2 implica a exclusão do concurso nos termos do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 — Local de afixação da relação de candidatos e da lista de clas-

sificação final — átrio do edifício dos Paços do Município de Castelo
de Paiva.

10 — Composição do júri:

Presidente — Rui César de Sousa Albergaria e Castro, vice-pre-
sidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Aires Nery Esteves, director de departamento, o qual subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e
Abílio Moreira da Silva, encarregado de pessoal operário
altamente qualificado/qualificado.

Vogais suplentes:

José Maria Nunes dos Santos e Alfredo Sousa Rodrigues,
ambos encarregados de pessoal operário altamente quali-
ficado/qualificado.

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

15 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo Rama-
lheira Teixeira. 3000172046

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Edital
Alteração da licença de operação do loteamento sito no

lugar da Capela dos Passos, freguesia de Melres — al-
vará n.º 14/02, em nome de Herdeiros de José Joaquim
Ferreira.

Discussão pública

Major Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Gon-
domar:

Torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º e artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e do n.º 3 do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que o período de aber-
tura da discussão pública da alteração ao alvará n.º 14/02, do lotea-
mento sito no lugar da Capela dos Passos, freguesia de Melres e a que
respeita o processo n.º 511/92, em nome de Herdeiros de José Joa-
quim Ferreira, terá a duração de 15 dias e iniciar-se-á no 9.º dia pos-
terior ao da publicação deste edital no Diário da República.

A alteração ao loteamento, requerida por Sandra Cristina Ferreira
Pêgas e Nelson Henrique Dias Peres, consiste na eliminação do lote
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15, sendo a respectiva área anexada ao lote 14, para construção de
uma moradia unifamiliar de rés-do-chão e andar.

As reclamações, observações ou sugestões à referida alteração, de-
verão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Gondomar, devidamente iden-
tificado o seu subscritor e entregue pessoalmente ou remetido através
do seguro do correio no Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares, sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 93, 4420-
-091 Gondomar, podendo o respectivo processo ser consultado no
mesmo departamento, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às
17 horas.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

21 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Valentim Lou-
reiro. 3000171996

Edital
Alteração da licença de operação do loteamento sito na

Rua do Poço de Fátima, freguesia de São Pedro da
Cova — alvará n.º 24/99, em nome de CIDMON — Admi-
nistração e Valorização Imobiliária, S. A.

Discussão pública

Major Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Gon-
domar:

Torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º e artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e do n.º 3 do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que o período de aber-
tura da discussão pública da alteração ao alvará n.º 24/99, do lotea-
mento sito na Rua do Poço de Fátima, freguesia de São Pedro da Cova
e a que respeita o processo n.º 5597/96, em nome de CIDMON —
Administração e Valorização Imobiliária, S. A., terá a duração de
15 dias e iniciar-se-á no 9.º dia posterior ao da publicação deste edital
no Diário da República.

A alteração ao loteamento, requerida por Rui Acácio da Silva Midão,
consiste relativamente ao lote n.º 13, na previsão da construção de
anexo com 33 m2.

As reclamações, observações ou sugestões à referida alteração, de-
verão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Gondomar, devidamente iden-
tificado o seu subscritor e entregue pessoalmente ou remetido através
do seguro do correio no Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares, sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 93, 4420-
-091 Gondomar, podendo o respectivo processo ser consultado no
mesmo departamento, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às
17 horas.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

21 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Valentim Lou-
reiro. 3000171994

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 68/82 — Rua

de João Vilaret (lote 12), freguesia de Baguim do Monte

Discussão pública

Major Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Gon-
domar:

Torna público que, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actu-
al, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, se irá
proceder ao período de discussão pública do pedido de alteração ao
processo de loteamento n.º 270/79, requerido pelo proprietário do lote
12, sito na Rua de João Vilaret, freguesia de Baguim do Monte, per-
tencente a António Teixeira Leite.

As alterações consistem no seguinte:

Construção de alpendre lateral (15 m2);
Aproveitamento do vão-do-telhado (45 m2);
Introdução de um piso em cave destinado a garagem (79 m2).

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á oito dias após a data desta publicação.

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,

no Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares, na
Repartição Administrativa de Rio Tinto, sito na Rua da Boavista, 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 acima
mencionado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que
irão ser afixados nos lugares de estilo.

22 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Valentim Lou-
reiro. 3000172071

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 137/1992 — Rua

do Baixinho (lotes 2 e 3), freguesia de Baguim do Monte

Discussão pública

Major Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Gon-
domar:

Torna público que, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actu-
al, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, se irá
proceder ao período de discussão pública do pedido de alteração ao
alvará de loteamento n.º 137/1992, requerido pelo proprietário dos
lotes 2 e 3, sitos na Rua do Baixinho, freguesia de Baguim do Monte,
a que respeita o processo camarário n.º 1232/82, pertencente a Altino
Manuel Afecto.

A alteração consiste na unificação dos lotes 2 e 3, destinando-se à
construção de 3 fogos e 2 estabelecimentos, mantendo-se a área total
de construção e a cércea.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á 8 dias após a data desta publicação.

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,
no Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares, na
Repartição Administrativa de Rio Tinto, sito na Rua da Boavista, 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 acima
mencionado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que
irão ser afixados nos lugares de estilo.

22 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Valentim Lou-
reiro. 3000172072

CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES DAS FLORES

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de mecânico do grupo de pessoal operário alta-
mente qualificado.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 14 de Abril de 2005, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de in-
gresso para provimento de um lugar na categoria de operário da car-
reira de mecânico do grupo de pessoal operário altamente qualifica-
do, do quadro de pessoal deste município.

2 — Prazo de validade — o concurso é valido para a vaga posta a
concurso, terminando com o seu preenchimento.

3 — Legislação aplicável ao concurso — Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 518/99, de 10 de Dezembro, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, 112/90, de 4 de Abril, 442/91, de 15 de Novembro, e 6/96, de
31 de Janeiro.

4 — Local de trabalho — situa-se na área do concelho de Lajes das
Flores.

5 — Regime de trabalho — horário estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 259/98, de 18 de Agosto.

6 — Conteúdo funcional — o constante do despacho n.º 4/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de
Abril de 1989.

7 — Vencimento — o vencimento mensal é o correspondente ao
escalão 1, índice 189 da escala indiciária para as carreiras do regime
geral da função pública, actualmente de 599,43 euros.
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8 — As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

9 — Os candidatos com deficiência têm preferência em igualda-
de de classificação de acordo com o n.º 2 do artigo 2.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2002/A, de 1 de Março, que adapta à
Região Autónoma dos Açores, o Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

10 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com de-
ficiência devem declarar no requerimento de admissão sob compro-
misso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiên-
cias, assim como indicar no requerimento de admissão as respectivas
capacidades de comunicação, expressão.

11 — 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.

12 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
12.1 — Requisitos gerais — a este concurso poderão candidatar-se

todos os indivíduos, vinculados ou não à função pública, que satisfa-
çam cumulativamente os seguintes 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 e ou profissionais legalmen-

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

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

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

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

12.2 — Requisitos especiais:
12.3 — Possuir a escolaridade obrigatória, tendo em conta a data

de nascimento dos indivíduos, nos termos seguintes, conforme Des-
pacho n.º 12 643/99, de 22 de Junho de 1999, publicitado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 152, de 2 de Julho de 1999:

Até 31 de Dezembro de 1996 — quatro anos de escolaridade;
Entre 1 de Janeiro de 1987 e 31 de Dezembro de 1980 — seis

anos de escolaridade;
A partir de Janeiro de 1981 — nove anos de escolaridade.

12.4 — Possuir comprovada formação ou experiência profissional
adequada ao exercício da respectiva profissão, de duração não infe-
rior a três anos, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro.

13 — Formalização das candidaturas:
13.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores páli-
das, de formato A4 ou papel contínuo, dirigido ao presidente do júri
do concurso e entregue pessoalmente na Secção de Pessoal desta au-
tarquia ou remetido pelo correio, para Câmara Municipal de Lajes das
Flores, Avenida do Emigrante, 4, 9960-431 Lajes das Flores, regista-
do e com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado,
nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, data de emissão e vali-
dade do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, código
postal, telefone e situação militar, se for o caso disso);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção ex-

pressa ao número e data do Diário da República em que
este aviso foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri, desde que devidamente com-
provados.

13.2 — O requerimento de admissão, a apresentar nos moldes e
com o teor da alínea anterior do presente aviso, deverá ser acompa-
nhado dos documentos seguintes:

a) Documentos comprovativos das habilitações literárias, da
formação e ou experiência profissional, ou fotocópias dos
mesmos;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração emitida pelo serviço de origem devidamente au-

tenticada e datada, da qual conste inequivocamente a natu-
reza do vínculo, a carreira e a categoria detida, no caso dos
candidatos já vinculados à função pública.

14 — É dispensada a apresentação dos documentos indicados no
n.º 8.1, desde que os candidatos declarem, no requerimento, sob com-
promisso de honra e por alíneas separadas, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um desses requisitos gerais de ad-
missão.

15 — Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, não é permitida a junção de documentos
que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para
entrega de candidaturas.

16 — Assiste ao júri a faculdade de exigir, a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

17 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

18 — Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova prática de conhecimentos específicos (PPC);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

18.1 — A prova prática de conhecimentos específicos, com dura-
ção de duas horas e trinta minutos, incidirá sobre o seguinte progra-
ma:

Identificação de órgãos e componentes de um motor de combus-
tão interna;

Desmontagem e montagem de pastilhas de travão dianteiros de
uma viatura ligeira e verificação do sistema de travagem;

Desmontagem e montagem de amortecedores de uma viatura
ligeira e verificação do sistema de suspensão;

Efectuar o diagnóstico de avaria de uma viatura pesada e
repará-la.

18.2 — Entrevista profissional de selecção — terá por objectivo
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de uma forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos em comparação com o perfil de exigências da função.

19 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova prática de
conhecimentos específicos e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classifìcativa, constam da acta das reuniões do júri, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

20 — Classificação — os resultados obtidos na aplicação de cada
método de selecção serão expressos numa escala de 0 a 20 valores,
sendo a classificação final (CF) expressa na mesma escala, a resultan-
te da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um
dos referidos métodos.

20.1 — Em caso de igualdade de classificação, prefere o candidato
que reúna as condições previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

21 — A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 235/99, de 25 de Junho, será
afixada no edifício dos Paços do Município.

22 — Os candidatos excluídos serão notificados, nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

23 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e hora
da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

24 — Publicitação — as listas dos candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final serão afixadas no edifício sede destes serviços
ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, na forma e para os
efeitos previstos nos artigos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

25 — Através do despacho referenciado no n.º 1 do presente avi-
so, foi nomeado o júri que terá a seguinte composição:

Presidente — Armando Meireles Monteiro, vereador a tempo
inteiro da Câmara Municipal de Lajes das Flores.

Vogais efectivos:

António Maria Silva Gonçalves, vereador, e Carlos Alberto
Faria Campos Pereira, serralheiro mecânico da Câmara
Municipal de Lajes das Flores.
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Vogais suplentes:

Carlos Alberto Dias da Silva e Maria da Conceição Vieira
Gomes, vereadores.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

18 de Abril de 2005. — O Presidente do Júri do Concurso, Arman-
do Meireles Monteiro. 1000285054

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público, em cumprimento do dis-

posto no n.º 1, alínea d), do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 20.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, e n.º 1, alínea b), do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, que, por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de 18 de Abril de 2005, foi nomeada, no cargo de directora de
projecto municipal, cargo de direcção intermédia do 1.º grau, em re-
gime de substituição, a licenciada Maria Fernanda Melim dos Santos
Carvalho, pelo tempo de duração do projecto municipal do Centro
Cultural de Lamego — Teatro Ribeiro da Conceição, com efeitos desde
18 de Abril de 2005.

21 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José António de
Almeida Santos. 1000285102

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 39/2005-DRH
Abertura de concurso externo de ingresso para ad-

missão a estágio de um engenheiro mecânico de
2.ª classe.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público
que, por meu despacho de 24 de Março do ano em curso, proferido
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para admissão a estágio
de um engenheiro mecânico de 2.ª classe, tendo em vista o preen-
chimento de lugar vago do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Leiria.

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

3 — O cargo é remunerado pelo índice 321, escalão 1, do sistema
retributivo da função pública, previsto no Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, na redacção que lhe foi pela dada Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 57/2004, de
19 de Março.

4 — O concurso é válido apenas para o lugar posto a concurso,
conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, tendo preferência, em caso de igualdade de classificação, o candi-
dato com de deficiência, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

5 — O presente concurso rege-se pelo disposto nos seguintes di-
plomas legais: Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e aplicado à administração local
pelo 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações que lhe foram introduzidas pelo 218/98, de 17 de Julho,
aplicado à administração local pelo 409/91, de 17 de Outubro, 265/
88, de 28 de Julho, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 — O local de trabalho situa-se na Divisão de Máquinas, Viaturas
e Oficinas do Departamento de Equipamentos e Oficinas.

7 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — o vereador, engenheiro Fernando Brites Carvalho.

Vogais efectivos:

O director do Departamento de Obras Municipais, enge-
nheiro Carlos Alberto Dias Marques, e o engenheiro elec-
trotécnico de 1.ª classe, João Carlos Antunes Ferreira.

Vogais suplentes:

O engenheiro civil municipal assessor, Vítor Manuel Ma-
teus Santos Bartolomeu, e o engenheiro civil municipal
principal, Fernando Eduardo Loureiro Malhó.

7.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo primeiro vogal efectivo.

7.2 — O júri do concurso será também o júri do estágio.
8 — Conteúdo funcional — acções de estudo, concepção e adapta-

ção de métodos e processos científico-técnicos, designadamente, em
termos de levantamento do equipamento mecânico e verificação dos
condicionalismos de segurança exigidos por lei, de revisões e manu-
tenção dos mesmos, bem como de todos os aspectos relacionados com
o estado geral de cada viatura, de elaboração de relatórios de acompa-
nhamento das reparações, com indicação de soluções técnicas mais
eficazes, tendo em conta a fiabilidade, segurança e custos e de uma
base de dados para gestão da frota de máquinas e viaturas da Câmara
Municipal de Leiria, bem como de estudos com vista à sua rentabili-
zação.

9 — O provimento no lugar fica dependente de prévia aprovação
em estágio, com classificação não inferior a Bom (14 valores), con-
forme estabelecido na parte final da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, e é feito de acordo com o ordenamento
na correspondente lista de classificação final, nos termos do disposto
na alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

10 — O estágio tem carácter probatório, com a duração de um
ano, devendo, em princípio, integrar a frequência de cursos de forma-
ção directamente relacionados com as funções a exercer.

10.1 — A frequência do estágio será feita em regime de contrato
além do quadro, no caso de indivíduos não vinculados à Administra-
ção Pública, e em regime de comissão de serviço extraordinária nos
restantes casos, conforme determinam a alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, e a alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º, con-
jugado com o artigo 24.º ao Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro.

10.2 — A avaliação e classificação final do estágio traduzir-se-á
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética dos
seguintes elementos:

a) Relatório de estágio, em que serão considerados, como parâ-
metros de ponderação obrigatória, a estruturação, as carac-
terísticas relevantes do trabalho exercido pelo estagiário, a
profundidade da análise e a capacidade de síntese;

b) Classificação de serviço referente ao período de estágio, a
qual será atribuída com observância das regras previstas no
Regulamento da Classificação de Serviço na Função Pública,
constante do Decreto Regulamentar n.º 44-A/83, de 1 de
Junho, adaptado à administração local pelo Decreto Regula-
mentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro;

c) Avaliação das acções de formação que vierem a ter lugar
durante o período do estágio.

11 — As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da Administração Pú-
blica.

12 — Requisitos gerais de admissão — podem candidatar-se ao
concurso os indivíduos vinculados ou não à Administração Pública que
satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais fixados no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, a saber:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

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

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

12.1 — Constitui habilitação literária legalmente exigida para o
cargo a licenciatura em Engenharia Mecânica.
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13 — Métodos de selecção — nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, a avaliação e classificação dos
candidatos far-se-á através de prova escrita de conhecimentos, avali-
ação curricular e entrevista profissional de selecção.

13.1 — A prova escrita de conhecimentos (PEC) terá a duração o
duas horas, com trinta minutos de tolerância, e será cotada para 20 va-
lores, sendo permitida aos candidatos a consulta de legislação não
anotada nem comentada. O programa da prova escrita de conheci-
mentos foi aprovado por meu despacho de 24 de Março de 2005, e
versará sobre as seguintes matérias:

Decreto-Lei n.º 58/78, de 28 de Março, e Portarias n.os 217/78,
de 31 de Maio, 619/78, de 18 de Outubro, e 682/86, de 14 de
Novembro — princípios reguladores do uso de viaturas do
Estado;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regio-
nal e Local;

Decreto-Lei n.º 272/89, de 19 de Agosto — normas reguladoras
de tempos máximos de condução e mínimos de repouso;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º, 6/96, de 31 de Janeiro —
Código do Procedimento Administrativo;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Central, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho — Regime de Realização
de Despesas Públicas com Locação e Aquisição de Bens e Ser-
viços, bem como da contratação pública relativa à locação e
aquisição de bens móveis e serviços;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro — Quadro de Transferência
de Atribuições e Competências para as Autarquias Locais;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e declarações de rectifica-
ções n.os 4/2002 e 9/2002, de 6 de Fevereiro e 5 de Março,
respectivamente — Quadro de Competências e Regime Jurídi-
co de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Fre-
guesias;

Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de Novembro — Regime Jurídico
Aplicável à Permissão de Condução de Viaturas Oficiais dos
Organismos e Serviços do Estado e das Autarquias Locais por
funcionários e agentes que não possuam a categoria de moto-
rista.

A prova escrita de conhecimentos terá carácter eliminatório quan-
do a classificação nela obtida for inferior a 9,5 valores.

13.2 — Na avaliação curricular (AC) serão ponderados os seguin-
tes factores:

Habilitação académica (HA) — será ponderada de acordo com as
seguintes valorações:

Habilitação acima da mínima exigível — 20 valores;
Habilitação mínima exigível — 18 valores.

Formação profissional (FP) — serão ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as
funções a desempenhar de acordo com as seguintes valorações:

Com 3 ou mais acções de formação — 20 valores;
De 1 até 3 acções de formação — 18 valores;
Sem acções de formação — 14 valores.

Experiência profissional (EP) — será ponderado o desempenho
efectivo de funções na respectiva área de acordo com as se-
guintes valorações:

Com 2 ou mais anos de experiência profissional — 20 va-
lores;

Até 2 anos de experiência profissional — 18 valores;
Sem experiência profissional — 14 valores.

Para valoração da avaliação curricular o júri adoptará a seguinte
fórmula:

AC =
 (HA × 2) + (FP × 1) + (EP × 2)

5

13.3 — A entrevista profissional de selecção (EPS) será conduzida
de modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma e objectiva
e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais dos

candidatos para o exercício do cargo, mediante a ponderação dos
parâmetros que a seguir se indicam, e será classificada pela aplicação
da seguinte fórmula:

EPS =
 (A × 3) + B + C + (D × 2) + E + (F × 2)

10
em que:

A — conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
B — capacidade de comunicação;
C — capacidade de inovação;
D — sentido de responsabilidade;
E — segurança demonstrada na procura de soluções para situa-

ções e problemas apresentados;
F — motivação demonstrada em relação ao desempenho do cargo

a prover.

A pontuação final a atribuir aos parâmetros de avaliação da entre-
vista profissional de selecção resultará da média aritmética, arredon-
dada por excesso ou por defeito, das classificações atribuídas individu-
almente pelos elementos do júri a cada um daqueles itens.

13.4 — Para a elaboração da lista de classificação final (CF) será
adoptada uma escala de 0 a 20 valores, resultando a classificação fi-
nal dos concorrentes da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PEC × 4) + (AC × 3) + (EPS × 3)

10

13.5 — Os critérios de classificação e ponderação do prova escrita
de conhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista profissional
de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri
de concurso, realizada em 29 de Março de 2005.

13.6 — Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98. Se, ainda assim, subsistir igualdade, competi-
rá ao júri estabelecer outros critérios de preferência, conforme defi-
nido no n.º 3 do artigo 37.º do mesmo diploma.

14 — Formalização das candidaturas:
14.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento escrito apresentado nos termos do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da Câmara Mu-
nicipal de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria. O requerimento,
bem como os documentos que o devam acompanhar, poderá ser en-
tregue pessoalmente na Secção de Apoio Administrativo ao Expedi-
ente Geral e Actas da Câmara Municipal de Leiria, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado no n.º 1 do presente aviso, devendo constar do mesmo os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to do candidato, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número, datas de emissão e validade e serviço emis-
sor do bilhete de identidade, número de identificação fiscal,
situação militar, profissão, residência, código postal, telefo-
ne e endereço electrónico, se tiver);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso.

14.2 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser a acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Documento(s) comprovativo(s) das habilitações académicas,
de que o candidato seja titular, a apresentar sob a forma de
fotocópia simples, conforme disposto no n.º 1 do artigo 32.º
do Decreto-Lei n.º 135/99, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março, podendo ser exigida a apre-
sentação de documento autêntico ou autenticado em caso de
dúvidas fundadas sobre o conteúdo ou autenticidade da foto-
cópia, nos termos do n.º 2 do referido artigo 32.º;

b) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade ou documento equivalen-

te e do cartão de contribuinte fiscal.

Deverá, ainda, ser acompanhado da documentação que promove
os requisitos gerais exigidos no n.º 12 deste aviso, podendo a mesma
ser substituída por declaração no requerimento, sob compromisso de
honra, da situação precisa em que o candidato se encontra relativa-
mente a cada um dos requisitos, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14.3 — Em relação aos candidatos portadores de deficiência, cujo
grau de incapacidade seja igual ou superior a 60 %, é inicialmente dis-
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pensada a apresentação do respectivo documento comprovativo, desde
que declarem no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o tipo de deficiência e o grau da incapacidade possuídos. Devem ainda
mencionar todos os elementos necessários para que o processo de
selecção possa ser adequado, nas diferentes vertentes, às suas capaci-
dades de comunicação/expressão.

14.4 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, a não apresentação dos documentos comprovativas dos requisitos
de admissão exigíveis naquele diploma e constantes do presente aviso
de abertura, determina a exclusão do concurso.

14.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir dos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito, conforme dis-
posto no n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14.6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 — A admissão e a exclusão dos candidatos regem-se pelo dis-

posto nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98 e no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Leiria o serviço a que se refere o n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
pelas formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98 e no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que referem as
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 de Abril de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel Damasce-
no Campos. 1000285087

Aviso n.º 40/2005-DIRH
Abertura de concurso externo de ingresso para admis-

são de quatro técnicos profissionais de construção ci-
vil de 2.ª classe.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público
que, por meu despacho de 4 de Abril do ano em curso, proferido
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso externo de ingresso para admissão de
quatro técnicos profissionais de construção civil de 2.ª classe, do
grupo de pessoal técnico-profissional, tendo em vista o preenchi-
mento dos lugares vagos do quadro de pessoal da Câmara Munici-
pal de Leiria.

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

3 — O cargo é remunerado pelo índice 199, escalão 1, do sistema
retributivo da função pública, previsto no Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção que
lhe foi pela dada Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, 70-
-A/2000, de 5 de Maio, 23/2002, de 11 de Fevereiro, 54/2003, de
28 de Março, e 57/2004, de 19 de Março, a que corresponde o ven-
cimento de 631,15 euros.

4 — O concurso é válido apenas para os lugares postos a concurso,
conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, ficando um dos lugares reservado para candidatos com deficiên-
cia, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro.

5 — O presente concurso rege-se pelo disposto nos seguintes di-
plomas legais: Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, e aplicado à administração local pelo 412-A/98, de
30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações que
lhe foram introduzidas pelo 407/91, de 17 de Outubro, Lei n.º 19/92,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado
à administração local pelo 409/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 — O local de trabalho situa-se no município de Leiria.
7 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — o vereador, engenheiro Fernando Brites Carvalho.

Vogais efectivos:

O director do Departamento de Obras Municipais, enge-
nheiro Carlos Alberto Dias Costa, e o arquitecto, na ca-
tegoria de 1.ª classe, Luís Miguel Pinela Gonçalves.

Vogais suplentes:

A engenheira civil, na categoria de 1.ª classe, Maria do
Carmo da Graça Will Pires dos Santos Bandeira, e o en-
genheiro civil municipal, na categoria de principal, Fer-
nando Eduardo Loureiro Malhó.

7.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo primeiro vogal efectivo.

8 — Conteúdo funcional — identifica o projecto, o caderno de
encargos e o plano de trabalho de obra; fiscaliza e acompanha obras
municipais, quer por empreitadas quer por administração directa; efec-
tua tarefas de carácter técnico de estudo e concepção de projectos,
tendo em atenção a constituição geológica dos terrenos e comporta-
mentos dos solos; elabora cadernos de encargos, normas de execução
e especificações dos materiais; organiza, programa e dirige os estalei-
ros; prepara elementos de comunicação à obra e as fases de trabalho;
analisa e avalia os custos de mão-de-obra e materiais, fazendo o con-
trolo orçamental, conforme definido no n.º 1 da alínea c) do Despa-
cho n.º 1/90 do Gabinete do Secretário de Estado da Administração
Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

9 — Requisitos gerais de admissão — podem candidatar-se ao con-
curso os indivíduos vinculados ou não à Administração Pública que
satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais fixados no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, a saber:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

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

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

9.1 — Constitui habilitação literária legalmente exigida para o
cargo, adequado curso tecnológico, curso das escolas profissionais, curso
das escolas especializadas de ensino a artístico, curso que confira cer-
tificado de qualificação profissional de nível III, definida pela Decisão
n.º 85/368/CEE, de Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de
Julho de 1985, ou curso equiparado na área de construção civil, con-
forme alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

10 — Métodos de selecção — nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º
da Lei n.º 204/98, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, a avaliação e classificação dos candidatos far-se-á através
de prova teórico/prática de conhecimento e entrevista profissional
de selecção.

10.1 — A prova teórico/prática de conhecimentos (PTPC) terá a
duração de duas horas, com trinta minutos de tolerância, será cotada
para 20 valores, sendo permitida aos candidatos a consulta de legisla-
ção não anotada nem comentada. O programa da prova teórico/prá-
tica de conhecimentos foi aprovado por meu despacho de 4 de Abril
do ano em curso, e versará sobre as seguintes matérias e respectivos
diplomas legais e regulamentares:

Legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regio-
nal e Local;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas e Li-
cenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local.

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro — Quadro de Transfe-
rência de Atribuições e Competências para as Autarquias
Locais;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que
lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
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Janeiro, e pelas Declarações de Rectificação n.os 4/2002 e
9/2002, de 6 de Fevereiro e 5 de Março, respectivamen-
te — Quadro de Competências e Regime Jurídico de Fun-
cionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias;

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações
que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de
Julho — Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Pú-
blicas;

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho — Regime Jurídico
de Realização de Despesas Públicas com Locação e Aqui-
sição de Bens e Serviços e da Contratação Pública Rela-
tiva à Locação e Aquisição de Bens Móveis e de Servi-
ços;

Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro — Regime Jurídi-
co de Ingresso e Permanência na Actividade da Constru-
ção;

Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro e Despacho
n.º 1592/2004, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 19, de 23 de Janeiro — Revisão de Preços das Em-
preitadas de Obras Públicas;

Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho — estabelece os
princípios e normas a que deve obedecer a produção
cartográfica no território nacional;

Decreto-Lei n.º 172/95, 18 de Julho — aprova o Regulamen-
to do Cadastro Predial;

Regulamento Municipal das Operações Urbanísticas e das
Respectivas Taxas e Compensações, aprovado pela As-
sembleia Municipal de Leiria em 30 de Setembro de
2004 e publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 277, de 25 de Novembro de 2004.

Matérias:

Medição e orçamentação de uma obra.
Softwares: Autocad, Geomedia Pro e Microsoft Access.

Para a realização da prova teórico/prática de conhecimentos deve-
rão os candidatos munir-se de uma máquina de calcular científica e de
uma régua de escalas.

A prova teórico/prática de conhecimentos terá carácter elimina-
tório quando a classificação nela obtida for inferior a 9,5 valores.

10.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS) será conduzida
de modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício do cargo, mediante a ponderação dos
parâmetros que a seguir se indicam, e será classificada pela aplicação
da seguinte fórmula:

EPS =
 a + b + c + d + e + f

6
em que:

a — conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b — capacidade de comunicação;
c — capacidade de inovação;
d — sentido de responsabilidade;
e — segurança demonstrada na procura de soluções para situa-

ções e problemas apresentados;
f — motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.

A pontuação final a atribuir aos parâmetros de avaliação da entre-
vista profissional de selecção resultará da média aritmética, arredon-
dada por excesso ou por defeito, das classificações atribuídas individu-
almente pelos elementos do júri a cada um daqueles itens.

10.3 — Para a elaboração da lista de classificação final (CF) será
adoptada uma escala de 0 a 20 valores, resultando a classificação fi-
nal dos concorrentes da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PTPC × 2) + (EPS)

3
em que:

CF = classificação final;
PTPC = prova teórico/prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
2 = coeficiente de ponderação.

10.4 — Os critérios de classificação e ponderação da prova teóri-
co/prática de conhecimentos e da entrevista profissional de selecção,

bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri do concurso
realizada em 5 de Abril de 2005.

10.5 — Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98. Se, ainda assim, subsistir igualdade, competi-
rá ao júri do concurso estabelecer outros critérios de preferência,
conforme definido no n.º 3 do artigo 37.º do mesmo diploma.

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento escrito apresentado nos termos do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da Câmara Mu-
nicipal de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria. O requerimento,
bem como os documentos que o devam acompanhar, poderá ser en-
tregue pessoalmente na Secção de Apoio Administrativo ao Expedi-
ente Geral e Actas da Câmara Municipal de Leiria, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado no n.º 1 do presente aviso, devendo constar do mesmo os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número,
datas de emissão e validade e serviço emissor do bilhete de
identidade, número de identificação fiscal, situação militar,
profissão, residência, código postal, telefone e endereço elec-
trónico, se tiver);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso.

11.2 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser a acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Documentos comprovativos das habilitações literárias, de que
o candidato seja titular, a apresentar sob a forma de fotocó-
pias simples, conforme disposto no n.º 1 do artigo 32.º do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março, podendo ser exi-
gida a apresentação dos documentos autênticos ou autenti-
cados em caso de dúvidas fundadas sobre o conteúdo ou au-
tenticidade das fotocópias, nos termos do n.º 2 do referido
artigo 32.º;

b) Fotocópia do bilhete de identidade ou documento equivalen-
te e do cartão de contribuinte fiscal.

O requerimento deverá, ainda, ser acompanhado da documentação
que promove os requisitos gerais exigidos no n.º 9 deste aviso, poden-
do a mesma ser substituída por declaração no requerimento, sob com-
promisso de honra, da situação precisa em que o candidato se encon-
tra relativamente a cada um dos requisitos, sem prejuízo do disposto
no n.º 3 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

11.3 — Em relação aos candidatos portadores de deficiência, cujo
grau de incapacidade seja igual ou superior a 60 %, é inicialmente dis-
pensada a apresentação do respectivo documento comprovativo, desde
que declarem no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o tipo de deficiência e o grau da incapacidade possuídos. Devem ainda
mencionar todos os elementos necessários para que o processo de
selecção possa ser adequado, nas diferentes vertentes, às suas capaci-
dades de comunicação/expressão.

11.4 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, a não apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão exigíveis naquele diploma e constantes do presente
aviso de abertura, determina a exclusão do concurso.

11.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir dos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito, conforme dis-
posto no n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

11.6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 — A admissão e a exclusão dos candidatos regem-se pelo dis-

posto nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98 e no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Leiria o serviço a que se refere o n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

13 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
pelas formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98 e no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que referem as
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 de Abril de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel Damasce-
no Campos. 1000285086
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 15 de

Abril de 2005 do vereador José Moreira Marques, foi deferida a licen-
ça de longa duração de:

Vanda Simões Moço da Fonseca — técnico superior de turismo
de 2.ª classe, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005.

6 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172059

Aviso
Reclassificação em comissão de serviço extraordinária

Por despacho de 7 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Carlos Alberto Santos Cruz — cantoneiro de limpeza, nomeado, em
comissão de serviço extraordinária, para efeitos de reclassificação,
nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, para a categoria de auxiliar de serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste município.

Por despacho de 21 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Elisabete Pilar Rodrigues da Rocha — técnico profissional principal
(secretariado e relações públicas), nomeada, em comissão de servi-
ço extraordinária, para efeitos de reclassificação, nos termos do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
para a categoria de técnico superior de 2.ª classe (história), do gru-
po de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal deste municí-
pio.

Por despacho de 26 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

João Pereira Gerardo — técnico profissional de 2.ª classe (animação
cultural), nomeado, em comissão de serviço extraordinária, para
efeitos de reclassificação, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe (comunicação social), do grupo de pes-
soal técnico superior, do quadro de pessoal deste município.

5 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172060

Aviso
Reclassificações

Por despacho de 21 de Janeiro de 2005, do director municipal
de recursos humanos (subdelegação de 6 de Agosto de 2004,
Boletim Municipal n.º 548, de 19 de Agosto de 2004):

Paulo Alexandre Morais da Silva — técnico profissional de 1.ª classe
(biblioteca e documentação), reclassificado profissionalmente, nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, especialista de informática do grau 1, nível 2, do
grupo de pessoal de informática, do quadro de pessoal deste muni-
cípio.

Por despacho de 7 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Celestino Fernandes — cantoneiro de limpeza, reclassificado profis-
sionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, auxiliar de serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste município.

Por despacho de 14 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Marta Garcia Alves Barata — técnica profissional de 2.ª classe (de-
sign), reclassificada profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, técnico

superior de 2.ª classe (design), do grupo de pessoal técnico superi-
or, do quadro de pessoal deste município.

Paulo Jorge Fonseca Cardoso — auxiliar administrativo, reclassificado
profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, fiscal de obras, do grupo
de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste município.

Por despacho de 21 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Julião Barros Ribeiro — cantoneiro de limpeza, reclassificado profis-
sionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, auxiliar de serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste município.

Por despacho de 26 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Alberto Lopes Moreira — cantoneiro de limpeza, reclassificado pro-
fissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, auxiliar de serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste município.

Álvaro dos Santos Moreira — cantoneiro de limpeza, reclassificado
profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, auxiliar de serviços ge-
rais, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste muni-
cípio.

Manuel Dias Lima — cantoneiro de limpeza, reclassificado profissio-
nalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, auxiliar de serviços gerais, do gru-
po de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste município.

Manuel dos Santos Ramos — cantoneiro de limpeza, reclassificado
profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, auxiliar de serviços ge-
rais, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste muni-
cípio.

5 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172062

Aviso
Nomeações

Por despacho de 26 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Maria João Azevedo Rodrigues Mendes — técnico profissional prin-
cipal (campismo), nomeada, precedendo concurso, técnico profis-
sional especialista (campismo), do grupo de pessoal técnico-pro-
fissional, do quadro de pessoal deste município.

António Joaquim Ramos Cruz — técnico profissional especialista
(campismo), nomeado, precedendo concurso, técnico profissional
especialista principal (campismo), do grupo de pessoal técnico-
-profissional, do quadro de pessoal deste município.

5 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172066

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º do Decreto-Lei

n.º 24/84, de 16 de Janeiro, fica notificado Artur José Marques Geral-
des, com a categoria de motorista de pesados, a desempenhar funções
na Garagem de Remoção de Olivais 3/Departamento de Higiene Ur-
bana e Resíduos Sólidos/Direcção Municipal de Ambiente Urbano/
Câmara Municipal de Lisboa, com a última morada conhecida na Rua
do Dr. José Saraiva, 24, 2.º, direito, em Lisboa, de que contra si se
encontra pendente auto de processo disciplinar (processo n.º 48/
2004 PDI).

De acordo com a mesma disposição legal é-lhe fixado o prazo de
30 dias, contados da publicação deste aviso, para contestar, querendo,
a acusação que lhe foi deduzida e se encontra à sua inteira disposição
na Câmara Municipal de Lisboa, na Unidade de Projecto do Bairro
Alto e Bica, sita na Rua da Rosa, 277, 2.º, em Lisboa.

18 de Abril de 2005. — A Instrutora, Ana Sofia Gonçalves Rodri-
gues Rumina Dinis Gaspar. 3000172069
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Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 13 de

Abril de 2005, do vereador José Moreira Marques, foi deferida a li-
cença de longa duração de:

Matilde Rodrigues da Silva — assistente administrativo princi-
pal, com efeitos a partir de 16 de Maio de 2005.

5 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172067

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 1 de

Abril de 2005, do vereador José Moreira Marques, foi deferida a li-
cença de longa duração de:

José Gomes Delgado — cantoneiro de limpeza, com efeitos a
partir de 24 de Abril de 2005.

5 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172063

Aviso
Nomeações

Dispensa de estágio

Por despacho de 26 de Abril de 2005, do director municipal de
recursos humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Catarina Lourenço Cordeiro — técnico superior estagiária (economia,
finanças e gestão), nomeada, após ter sido dispensada de estágio,
por estarem reunidos os requisitos previamente definidos, técnico
superior de 2.ª classe (economia, finanças e gestão), do grupo de
pessoal técnico superior, do quadro de pessoal deste município.

5 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172061

Aviso
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º do Estatuto Disci-

plinar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, fica
por este meio citado Carlos Alberto Pires Rosa, com a categoria de
cantoneiro de limpeza, de que se encontra pendente o processo disci-
plinar n.º 52/2003/PDI, contra si instaurado, e de que dispõe do pra-
zo de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso, para
apresentar a respectiva defesa, podendo examinar o processo, por si
ou por advogado constituído, no Gabinete de Apoio ao Director
Municipal de Gestão Urbanística, sito no Campo Grande, 27, 4.º, E,
1749-099 Lisboa.

11 de Abril de 2005. — A Instrutora, Joana Chiotti Tavares.
3000172070

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 12 de

Abril de 2005, do director municipal de recursos humanos, foi defe-
rida a licença de longa duração por doença, ao abrigo do n.º 3 de ar-
tigo 47.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março de:

Dília Maria Marques Baptista Martins — auxiliar dos serviços
gerais, com efeitos a partir de 16 de Março de 2005.

6 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000172054

Aviso
Concurso externo de ingresso para engenheiro

electrotécnico de 2.ª classe

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, e no uso da competência que me foi delegada em matéria de
gestão de recursos humanos pelo despacho n.º 43/P/2005, publicado
no Boletim Municipal n.º 579, de 24 de Março de 2005, faço público
que, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, se encontra aberto concurso
externo de ingresso para a categoria de engenheiro electrotécnico de

2.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, com vista ao preen-
chimento de quatro lugares vagos do quadro de pessoal do município
de Lisboa, publicado no apêndice n.º 96 ao Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 174, de 26 de Julho de 2004.

2 — Dos quatro lugares postos a concurso, um destina-se a pessoas
com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, nos termos do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 — O ingresso nesta carreira fica condicionado a aprovação em
estágio, com carácter probatório, com classificação não inferior a Bom
(14 valores), previsto pela alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração
local com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, e regulado pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

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

5 — Área funcional — engenharia electrotécnica.
6 — Conteúdo funcional — efectua estudos de electricidade; con-

cebe e estabelece planos, elabora pareceres sobre instalações e equi-
pamentos, bem como prepara e superintende a sua construção, mon-
tagem, funcionamento, manutenção e reparação; executa projectos
de instalações eléctricas e electrónicas, telefónicas e de gás; fiscaliza
obras enquadradas na sua actividade; estabelece estimativas de custos,
orçamentos, planos de trabalhos e especificações de obras, indicando
o tipo de materiais e outros equipamentos necessários; consulta enti-
dades certificadoras; elabora cadernos de encargos, memórias e espe-
cificações para concursos públicos de projectos e ou empreitadas.

7 — O concurso é aberto apenas para preenchimento das vagas
postas a concurso e caduca com o respectivo preenchimento.

8 — Local, condições de trabalho e vencimento:
8.1 — O local de trabalho situa-se na circunscrição do município

de Lisboa.
8.2 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local.

8.3 — O vencimento resultará da aplicação do anexo II do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — 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 e profissionais legalmente

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

do obrigatórios;
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 das funções e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

9.2 — Requisitos especiais:

a) Possuir licenciatura em Engenharia Electrotécnica;
b) Possuir inscrição como membro efectivo na Ordem dos

Engenheiros.

10 — Métodos de selecção:
10.1 — Prova de conhecimentos gerais (PCG) — com carácter

eliminatório, com a duração de cento e vinte minutos, de forma es-
crita, natureza teórica, de escolha múltipla e com consulta de legisla-
ção, destinada a avaliar os níveis de conhecimentos dos candidatos
sobre as matérias constantes do respectivo programa, sendo a sua
classificação expressa na escala de 0 a 20 valores. São eliminados os
candidatos que tiverem nota inferior a 9,5 valores.

10.1.1 — Programa da prova de conhecimentos gerais:
10.1.1.1 — Procedimento Administrativo.
10.1.1.2 — Atribuições das Autarquias Locais e Competências dos

seus Órgãos.
10.1.1.3 — Direitos e Deveres da Função Pública e Deontologia

Profissional.
10.1.1.4 — Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da

Administração Pública.
10.1.1.5 — Regime de Férias, Faltas e Licenças.
10.1.1.6 — Regime Jurídico da Duração de Horário de Trabalho da

Administração Pública.
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10.1.2 — Legislação para consulta:
10.1.2.1 — Código do Procedimento Administrativo — Decreto-

-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e republicado pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

10.1.2.2 — Atribuições das Autarquias Locais e Competências dos
seus Órgãos:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e rectificada pelas Decla-
rações de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, e n.º 9/
2002, de 5 de Março.

10.1.2.3 — Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Pública — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

10.1.2.4 — Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

10.1.2.5 — Regime Jurídico da Duração de Horário de Trabalho da
Administração Pública — Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto,
rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 13-E/98, de 31 de
Agosto.

10.2 — Avaliação curricular (AC) — em que serão avaliadas as
aptidões profissionais dos candidatos para o desempenho da função,
com base na análise do respectivo currículo e através da ponderação
dos seguintes factores:

10.2.1 — Habilitação académica de base (HAB) — onde será pon-
derada a média final da licenciatura.

10.2.2 — Formação profissional (FP) — em que serão ponderadas
as acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial
as relacionadas com a área funcional dos lugares postos a concurso,
com o limite máximo de 20 valores. Assim:

10.2.2.1 — A todos os candidatos, com ou sem formação, ou com
formação que não esteja documentada será atribuída uma base de
10 valores.

10.2.2.2 — Serão ainda consideradas as seguintes situações:

a) Acções de formação indirectamente relacionadas com o de-
sempenho da função:

Até trinta e cinco horas (inclusive) — 5 valores;
De trinta e seis horas até setenta horas (inclusive) — 7 va-

lores;
Superior a setenta horas — 10 valores.

b) Acções de formação directamente relacionadas com o de-
sempenho da função:

Até trinta e cinco horas (inclusive) — 5 valores;
De trinta e seis horas até setenta horas (inclusive) — 7 va-

lores;
Superior a setenta horas — 10 valores.

c) Por cada participação em congressos, seminários e simpósios
em área directamente relacionada com o desempenho da
função são atribuídos 2,5 valores, até ao máximo de 10 va-
lores.

10.2.2.3 — A formação profissional será avaliada mediante a apli-
cação da seguinte fórmula:

FP = 10 + 0,2 A + 0,7 B + 0,1 C
em que:

A — Acções de formação indirectamente relacionadas com o
desempenho da função;

B — Acções de formação directamente relacionadas com o de-
sempenho da função;

C — Participação em congressos, seminários e simpósios em área
directamente relacionada com o desempenho da função.

10.2.2.4 — O júri procederá, separadamente, à soma da totalidade
das horas de formação, directa e indirectamente relacionadas com o
desempenho da função, frequentadas, atribuindo-lhe a pontuação que
lhe corresponde nas grelhas.

10.2.2.5 — Nas acções de formação, em cujos certificados apenas
é discriminada a duração em dias, é atribuído um total de três horas
por cada dia de formação, de modo a ser possível converter em horas
a respectiva duração.

10.2.2.6 — Nas acções de formação, em cujos certificados não seja
indicada a duração em horas ou dias, é atribuído um total de seis horas
de modo a ser possível converter em horas a respectiva formação.

10.2.3 — Experiência profissional (EP) — em que será ponderado
o desempenho efectivo de funções na área de actividade para que o
concurso é aberto, após a conclusão da licenciatura, bem como outras
capacitações adequadas, numa escala de 0 a 20 valores, do seguinte
modo:

Sem experiência profissional ou com experiência profissional não
comprovada — 10 valores;

Até um ano de experiência profissional — 4 valores;
Por cada seis meses a mais de experiência profissional — 0,5 va-

lores.

10.2.4 — A avaliação curricular será avaliada mediante a seguinte
fórmula:

AC =
 HAB + FP + 2 EP

4
em que:

AC — avaliação curricular;
HAB — habilitação académica de base;
FP — formação profissional;
EP — experiência profissional.

10.3 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — destina-se a
avaliar numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício da
função, de acordo com os seguintes critérios de apreciação, sendo cada
um valorizado de 0 a 5 valores:

a) Interesse e motivação profissional;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Aptidão e conhecimentos profissionais para o desempenho

da função;
d) Integração sócio-laboral.

10.3.1 — A duração máxima da entrevista profissional de selecção
é de vinte minutos.

10.3.2 — A classificação da entrevista profissional de selecção
resulta do somatório da valoração obtida em cada um destes critérios
de apreciação, numa escala de 0 a 20 valores, nos seguintes termos:

EPS = A + B + C + D
em que:

EPS — Entrevista profissional de selecção;
A — Interesse e motivação profissional;
B — Capacidade de expressão e comunicação;
C — Aptidão e conhecimentos profissionais para o desempenho

da função;
D — Integração sócio-laboral.

11 — Sistema de classificação final:
11.1 — A classificação final e o consequente ordenamento dos

candidatos resultará da aplicação da fórmula abaixo indicada e será
expressa na escala de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética
simples das classificações obtidas nos métodos de selecção aplicados,
considerando-se não aprovados os candidatos que, no método elimi-
natório ou na classificação final, obtenham uma classificação inferior
a 9,5 valores.

CF =
 PCG + AC + EPS

3
em que:

CF — classificação final;
PCG — prova de conhecimentos gerais;
AC — avaliação curricular;
EPS — entrevista profissional de selecção.

11.2 — Em caso de igualdade de classificação final, os critérios de
preferência a utilizar serão, em primeiro lugar, o critério legal cons-
tante da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, em segundo lugar, a média final da licenciatura e, caso
se mantenha a igualdade, a nota da prova de conhecimentos gerais.

12 — 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 actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma faculta-
da aos candidatos sempre que solicitada.

13 — Regime de estágio:
13.1 — O estágio obedece às seguintes regras:

a) A admissão ao estágio faz-se de acordo com as normas esta-
belecidas para os concursos de ingresso, definidas pelos De-
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cretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e n.º 265/88, de 28 de
Julho;

b) O estágio tem carácter probatório e deverá, em princípio,
integrar a frequência de cursos de formação directamente
relacionados com as funções a exercer;

c) O número de estagiários não pode ultrapassar em mais de
30 % o número de lugares vagos existentes na categoria de
ingresso da respectiva carreira;

d) A frequência do estágio será feita mediante a celebração de
contrato administrativo de provimento, salvo se o candida-
to já possuir nomeação definitiva, caso em que será nomeado
em comissão de serviço extraordinária;

e) O estágio tem a duração mínima de um ano, findo o qual os
estagiários serão ordenados em função da classificação obti-
da;

f) Os estagiários aprovados com classificação não inferior a Bom
(14 valores) serão providos a título definitivo, de acordo com
o ordenamento referido na alínea anterior;

g) O tempo de serviço legalmente considerado como estágio,
para ingresso na carreira técnica superior, conta para efei-
tos de progressão e promoção na categoria de ingresso da
respectiva carreira, desde que o funcionário ou agente nela
obtenha nomeação definitiva, nos termos do Decreto-Lei
n.º 159/95, de 6 de Julho;

h) A não admissão, quer dos estagiários não aprovados, quer
dos aprovados que excedam o número de vagas, implica o
regresso ao lugar de origem ou a imediata rescisão do con-
trato, sem direito a qualquer indemnização, consoante se
trate de indivíduos vinculados ou não à função pública;

i) O disposto na alínea anterior não prejudica a possibilidade
de nomeação do estagiário aprovado, desde que a mesma se
efective dentro do prazo de validade do concurso para ad-
missão ao estágio.

13.2 — A avaliação e classificação final dos estagiários serão efec-
tuadas de acordo com o disposto no Despacho n.º 163/P/94, de 27 de
Abril, publicado no Boletim Municipal n.º 11, de 10 de Maio de 1994,
e respeitará os seguintes princípios gerais:

a) A avaliação e classificação final competem ao júri do con-
curso, que será, simultaneamente, o júri do estágio;

b) A avaliação e classificação final terão em atenção o relató-
rio de estágio, a apresentar por cada estagiário, a classifica-
ção de serviço obtida durante o período de estágio e, sempre
que possível, os resultados da formação profissional;

c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-
res.

14 — Formalização das candidaturas:
14.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a apresentar nos moldes e com o teor do anexo
ao presente aviso, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa
e entregue pessoalmente, até ao último dia do prazo fixado para apre-
sentação de candidaturas, no Departamento de Gestão de Recursos
Humanos, à Rua Castilho, 213, 1070-051 Lisboa, ou remetido pelo
correio até ao termo do prazo fixado, com aviso de recepção, para a
morada indicada.

14.2 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado dos
documentos seguintes:

a) Curriculum vitae detalhado, paginado, datado e assinado, do
qual deve constar a identificação pessoal, habilitações literá-
rias e profissionais, formação profissional e experiência pro-
fissional, com indicação das funções com maior interesse para
o lugar a que se candidata e quaisquer outros elementos que
o candidato entenda dever apresentar, por serem relevantes
para apreciação do seu mérito;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso, referidos nas alíneas a), b), d), e) e
f) do n.º 9.1 do presente aviso (fotocópia do bilhete de iden-
tidade, documento comprovativo do cumprimento dos de-
veres militares ou do serviço cívico, quando obrigatório,
certificado de registo criminal, atestado comprovativo dos
requisitos de robustez e aptidão física, passado por médico
no exercício da sua profissão e fotocópia do boletim de
vacinas);

c) Documentos comprovativos dos requisitos especiais de ad-
missão referidos no n.º 9.2 do presente aviso (original ou
fotocópia).

14.2.1 — É dispensada a apresentação dos documentos indicados
na alínea b) do n.º 14.2, desde que os candidatos declarem no reque-

rimento, sob compromisso de honra e por alíneas separadas, a situa-
ção precisa em que se encontram, relativamente a cada um desses
requisitos gerais de admissão.

14.2.2 — Os candidatos deverão juntar os documentos compro-
vativos das declarações prestadas no curriculum vitae, caso contrário
estas não serão consideradas.

14.2.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso de
abertura determina a exclusão dos candidatos do concurso.

14.3 — Os candidatos com um grau de deficiência igual ou superior
a 60 % abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
para além de formalizarem as suas candidaturas, nos termos dos
n.os 14.1 a 14.2.2 deste aviso, deverão preencher o n.º 2 do anexo ao
presente aviso, com vista à adequação do processo de selecção às suas
aptidões.

É dispensada a apresentação imediata do documento comprovati-
vo do grau de incapacidade e tipo de deficiência.

14.4 — As falsas declarações prestadas serão punidas, nos termos
da lei.

15 — A lista de candidatos admitidos será afixada no Departamen-
to de Gestão de Recursos Humanos, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A notificação dos candi-
datos excluídos será realizada, nos termos do artigo 34.º do mesmo
diploma, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho. A publicitação da lista de classificação final será feita,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
também conjugado com o referido artigo 6.º

16 — Composição do júri:
16.1 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Engenheira Maria Teresa Consolado Gomes da
Silva Cardoso, directora do Departamento de Construção e
Conservação de Instalações Eléctricas e Mecânicas.

Vogais efectivos:

Engenheiro João Luís Silva Oliveira Nunes, chefe da Divi-
são de Iluminação Pública, e Dr.ª Isabel Maria Martins
Duarte, técnico superior (jurista) de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria Mouzinho Gago Pontes Barbosa Colen,
chefe da Divisão de Projectos e Execução de Obras de
Instalações Eléctricas e Mecânicas, e Engenheiro Jorge
Manuel Tavares Brites, engenheiro electrotécnico prin-
cipal.

16.2 — O primeiro vogal efectivo substituirá a presidente do júri
nas suas faltas ou impedimentos.

17 — Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente concurso
serão prestados durante o horário de atendimento, no Departamento
de Gestão de Recursos Humanos, à Rua Castilho, 213, 1070-051 Lis-
boa, ou pelo telefone n.º 213710800.

26 de Abril de 2005. — O Vereador (competência delegada no
âmbito do despacho n.º 43/P/2005, de 18 de Março, do Presidente da
Câmara), Moreira Marques.

ANEXO

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa:

(Nome) ..., (estado civil) ..., (profissão) ..., portador do bilhete de
identidade n.º ..., emitido em .../.../..., por ... (entidade emissora do
bilhete de identidade), contribuinte fiscal n.º ..., residente em ... (rua,
número de polícia, andar, localidade e código postal), com o telefone
n.º ..., requer a V. Ex.ª se digne admiti-lo(a) ao concurso externo, de
ingresso, para engenheiro electrotécnico de 2.ª classe, do grupo de
pessoal técnico superior, a que se refere o aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º ..., de .../.../...

1 — Declarando por sua honra, em relação às alíneas a), b), d), e)
e f) do n.º 9.1 do aviso de abertura do concurso:

a) Ter nacionalidade ...;
b) Ter ... anos de idade;
d) Ter cumprido ... (referir a situação relativa a cada caso:

deveres militares (1), serviço militar ou serviço cívico, obri-
gatórios (2) ou não estar abrangido pela obrigatoriedade do
cumprimento dos deveres militares);

e) Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou
interdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o interdito perfil psíquico indis-
pensáveis ao exercício das funções e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.
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2 — Mais se declara, sob compromisso de honra, que se detém (3):

Tipo de deficiência ...
Grau de incapacidade ...
Capacidade de comunicação/expressão ...

Pede deferimento.
Lisboa, ... de ... de 2005.
(Assinatura do requerente)
Anexa os documentos seguintes:

1) ...
2) ...
3) ...

(1) Quando se trate de recenseado (nos termos da Lei do Recense-
amento Militar).

(2) Consoante e quando seja o caso.
(3) A preencher pelos candidatos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/

2001, de 3 de Fevereiro.
3000172057

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO DOURO

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/96,

de 14 de Agosto de 1996 — discussão pública

Manuel Rodrigo Martins, presidente da Câmara Municipal de Miranda
do Douro:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º conjugado
com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
e por força do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Se-
tembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de De-
zembro, e em conformidade com a deliberação emitida dia 18 de Abril
de 2005, está aberto o período de discussão pública da alteração re-
querida por Armandino Augusto Martins ao alvará de loteamento n.º 1/
96, de 14 de Agosto de 1996, sito no Caminho do Gidro, em Miranda
do Douro, aprovada por deliberação Municipal de 29 de Julho de 1996,
emitido em nome de Armandino Augusto Martins e José Filipe Sebas-
tião e cujo processo se encontra disponível, para consulta, na Divi-
são de Urbanismo e Meio Ambiente desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias após a publicação do presente aviso no Diário
da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 17 horas e 30 minutos, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração, por
parte dos particulares, deverão ser formuladas por escrito, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão
pública.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital,
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa regional e
afixado nos lugares de estilo.

28 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Rodrigo
Martins. 1000285080

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do

presidente da Câmara n.º 12, de 3 de Março de 2005, e no uso das
competências que lhe foram cometidas ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de 10 lugares de auxiliar de acção educativa, nível 1,
do grupo de pessoal de apoio educativo, vagos no quadro de pessoal
desta autarquia, publicado no apêndice n.º 11 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 18, de 26 de Janeiro de 2005.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para o
preenchimento das vagas indicadas e para as que vier a ser necessário
preencher no prazo de um ano a contar da data da publicação da lista
de classificação final.

3 — Conteúdo funcional — o constante no anexo ao Decreto-Lei
n.º 184/2004, publicado no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 177,
de 29 de Julho de 2004.

4 — Local de trabalho — área do município da Moita.
5 — Funções — a desempenhar na área do Departamento de Ac-

ção Sócio-Cultural.
6 — Remuneração — vencimento correspondente ao escalão 1,

índice 142 (450,37 euros) do Sistema Retributivo. As regalias sociais
são as genericamente vigentes para a administração local.

7 — Legislação aplicável — este concurso rege-se pelo Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, De-
creto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho, e Decreto-Lei n.º 241/2004,
de 30 de Dezembro.

8 — Constituição do júri:

Presidente — vereador Miguel Francisco Amoedo Canudo.
Vogais efectivos:

Chefe da DEASS, Maria da Conceição Silva Lopes (substi-
tuta do presidente), e técnica superior de psicologia de
1.ª classe, Ana Teresa Ascensão Lopes Fernandes.

Vogais suplentes:

assistente administrativa especialista, Maria José Ruas San-
tos Caçador, e técnica profissional de animação juvenil
de 2.ª classe, Maria João Afonso Brás Silva.

9 — Requisitos gerais — podem candidatar-se ao concurso os indi-
víduos vinculados ou não à função pública, que satisfaçam, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos gerais, fixados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias, legalmente exigidas para o

desempenho do lugar;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

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

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

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

10 — Requisitos especiais — possuir a escolaridade mínima obriga-
tória, sendo para os nascidos após 1 de Janeiro de 1967, o 6.º ano de
escolaridade, e para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981, o 9.º ano
de escolaridade.

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal da Moita, sita na Praça da República, 2864-007 Moita,
o qual, bem como a documentação que o deve acompanhar, deverá
ser entregue pessoalmente na Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até
ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, no qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade, número de
contribuinte fiscal, situação militar, profissão, residência,
código postal e telefone ou telemóvel);

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 passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência, bem como o pro-
cesso de selecção adequado nas suas diferentes vertentes, às
capacidades de comunicação/expressão.

12 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia do documento autêntico ou autenticado compro-
vativo das habilitações literárias.
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13 — É dispensada a apresentação dos outros documentos com-
provativos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, desde
que o candidato declare no respectivo requerimento, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, da situação precisa em que se en-
contra relativamente às alíneas a), b), d), e) e f), dos requisitos men-
cionados no n.º 9 deste aviso.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

15 — As falsas declarações serão punidas por lei.
16 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, serão os seguintes:

a) Prova teórica de conhecimentos, oral, de carácter elimina-
tório;

b) Exame médico de selecção de carácter eliminatório;
c) Avaliação curricular;
d) Entrevista profissional de selecção.

16.1 — A prova de conhecimentos de natureza teórica, oral, com
a duração tendencial de quinze minutos, será classificada de 0 a 20 va-
lores, com carácter eliminatório para provas com classificação infe-
rior a 9,5 valores e versará sobre as seguintes matérias:

Lei das Autarquias Locais:

Legislação — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração Pública —
Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agen-
tes da Administração pública:

Legislação — Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com
as alterações introduzidas 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.

Regime Estatutário Específico do Pessoal não Docente dos Es-
tabelecimentos Públicos de Educação Pré-Escolar e dos Ensi-
nos Básico e Secundário:

Legislação — Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 241/2004, de 30 de Dezembro.

Regime Jurídico do Desenvolvimento e Expansão da Educação
Pré-escolar

Legislação — Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho.

16.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constam da acta da
reunião do júri do concurso realizada em 18 de Abril de 2005, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

16.3 — O exame médico de selecção, terá carácter eliminatório e
visará avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos, tendo
em vista determinar a sua aptidão para o exercício específico das
funções inerentes à respectiva categoria.

17 — A classificação final será efectuada numa escala de 0 a 20 va-
lores e de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (2 × PTC) + (2 × AC) + EPS

5
em que:

CF — classificação final;
PTC — prova teórica de conhecimentos;
AC — avaliação curricular;
EPS — entrevista profissional de selecção.

18 — Em caso de igualdade de classificação será observado o crité-
rio de desempate referido no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 — Se ainda subsistir empate após a aplicação do critério acima
referido, preferem os candidatos que obtiverem, por esta ordem,
melhor classificação na prova de conhecimentos de natureza teórica
e na entrevista profissional de selecção.

20 — A relação de candidatos e a lista de classificação final do
concurso serão afixadas nos Paços do Município ou publicadas no
Diário da República, conforme as situações previstas no artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de 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.

22 — Em cumprimento do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, e nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do citado
diploma, é fixada uma quota de 5 % do total do número de lugares,
com arredondamento para a unidade, a preencher por pessoas com
deficiência.

20 de Abril de 2005. — Por subdelegação de competências (despa-
cho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000285081

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do n.º 3 do

artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi deferido o
pedido de interrupção da licença sem vencimento, por um ano, efec-
tuado pela jardineira desta Câmara Municipal, Zélia Paula Correia
Emílio Gonçalves.

A referida interrupção produzirá efeitos a partir do dia 2 de Maio
de 2005.

27 de Abril de 2005. — Por subdelegação de competências (despa-
cho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000285074

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente desta Câmara Municipal datado de 21 de Abril de 2005, foi
determinada, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, aplicável à administração local com as adaptações pre-
vistas no Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a seguinte
reclassificação profissional:

Sílvio Manuel Martins Patrício dos Santos — com a categoria
de técnico profissional (escalão 2, índice 280 do Sistema Re-
tributivo), para a categoria de técnico superior de 2.ª classe —
urbanismo (escalão 1, índice 400 do Sistema Retributivo).

O referido funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

27 de Abril de 2005. — Por subdelegação de competências (despa-
cho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000285075

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso de nomeação
Concurso interno de acesso geral para provimento

de seis lugares para assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
19 de Abril de 2005, nomeei, definitivamente, para seis lugares de
assistente administrativo principal, as candidatas abaixo menciona-
das, na sequência do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado
de 3 de Dezembro de 2004, e publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 304, de 30 de Dezembro de 2004:

Andreia Maria Figueiredo Duarte.
Anita Raquel Madaleno Oliveira.
Célia Trindade Jesus Ferreira Mendes.
Cláudia Isabel Conceição Monteiro.
Lídia Maria Marques Monteiro.
Sandra Cristina Bento dos Reis.

As presentes nomeações produzem efeitos a partir desta data.
(Nomeação não sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de Con-

tas.)

19 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000172005



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 95 — 17 de Maio de 200510 566

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
14 de Abril do corrente ano e no uso da competência que me é con-
ferida pelo disposto no artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi
nomeada definitivamente, com efeitos a partir da presente data, nos
termos da alínea d) do artigo 2.º e do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o disposto na
alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, a
seguinte funcionária:

Dina Fernanda Ferreira de Sousa — com a categoria de técnico
superior de 1.ª classe de cultura, escalão 1, índice 460, para a
categoria de técnico superior de 1.ª classe de biblioteca e do-
cumentação, escalão 1, índice 460.

(Isento de visto de Tribunal de Contas.)

14 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000172003

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso
Concursos externos de ingresso para admissão a está-

gio com vista ao provimento de lugares de 2.ª classe de
carreiras do grupo de pessoal técnico superior e téc-
nico.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que se encontram
abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, os concursos
externos de ingresso, a seguir indicados, para admissão de estagiários
com vista ao provimento de lugares de 2.ª classe de carreiras de pes-
soal técnico superior e técnico do quadro de pessoal da Câmara Mu-
nicipal do Montijo, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, n.º 1 do
artigo 28.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º, todos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por
força do disposto no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 — 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.

Número
Referência de Categoria

lugares

A 2 Técnico superior de 2.ª classe (licenciatura em
Psicologia Clínica) — admissão a estágio.

B 1 Técnico de 2.ª classe (bacharel em Engenharia
de Comunicação e Técnicas Gráficas) — ad-
missão a estágio.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, 238/99, 265/88, de 28 de Ju-
lho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Prazo de validade — os concursos manterão a lista ordenada,
válida para eventuais admissões que se revelem necessárias, durante
um ano.

5 — Do total de número de lugares observar-se-á a reserva legal
relativa a lugares para candidatos portadores de deficiência de acordo
com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 — Concurso referência A — a remuneração base durante o perío-
do de estágio é a correspondente ao índice 321 (1018,08 euros), sen-
do, após o provimento definitivo no lugar, a correspondente ao es-
calão 1, índice 400 (1268,64 euros). Concurso referência B — a
remuneração durante o período de estágio é a correspondente ao ín-
dice 222 (704,10 euros), sendo, após o provimento definitivo no lu-
gar, a correspondente ao escalão 1, índice 295 (935,62 euros), con-
forme previsto no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, e demais
legislação complementar.

7 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na área do
município do Montijo, nas unidades orgânicas da Câmara Municipal,
de localização diferenciada.

8 — Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento):
8.1 — Concurso referência A — de entre indivíduos habilitados com

a adequada licenciatura, nos termos do disposto no n.º 1, alínea d), do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, aplicável por remissão do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, nomeadamente licenciatura em Psicologia
Clínica.

8.2 — Concurso referência B — de entre indivíduos habilitados com
curso superior que não confira o grau de licenciatura, em área de for-
mação adequada ao conteúdo funcional do lugar a prover, nos termos
do n.º 1, alínea c), do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, aplicá-
vel por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, nomeadamente ba-
charelato em Engenharia de Comunicação e Técnicas Gráficas.

9 — Conteúdos funcionais:

a) Concurso referência A — para o exercício de funções na
acção social e acção educativa, de acordo com o disposto no
Despacho n.º 20 159/2001, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 25 de Setembro, e anexo III ao Decreto-
-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho.

b) Concurso referência B — Despacho n.º 38/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.

10 — Requisitos gerais para admissão a concurso — os exigidos e
constantes das alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

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

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

11 — Formalização de candidaturas — as candidaturas devem ser
formalizadas até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, através de requerimento de admissão dirigido à presi-
dente da Câmara Municipal do Montijo, podendo ser remetido pelo
correio, por carta registada com aviso de recepção, ou mediante en-
trega pessoal na morada: Câmara Municipal do Montijo, Rua de Ma-
nuel Neves Nunes de Almeida, 2870-352 Montijo.

12 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, numero e data de emissão do
bilhete de identidade e arquivo de identificação que o emitiu,
numero fiscal de contribuinte, número de telefone, residên-
cia e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da referência do concurso a que se candidata, e

indicação do numero, série e data do Diário da República
onde se encontra publicado o aviso de abertura do concurso
e respectiva categoria profissional;

d) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em
consideração pelo júri, se devidamente comprovados.

13 — Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade per-
manente igual ou superior a 60 %) abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/
2001, devem declarar no requerimento de admissão, sob compromis-
so de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência,
sendo dispensada a apresentação imediata de documento comprovati-
vo. Devem mencionar, ainda, todos os elementos necessários ao cum-
primento da adequação dos processos de selecção nas suas diferentes
vertentes, às suas capacidades de comunicação/expressão.

14 — Os requerimentos de admissão devem, ainda, ser obrigatori-
amente acompanhados, sob pena de exclusão (nos termos do n.º 7 do
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98), dos seguintes documentos:

Documento comprovativo das habilitações literárias, com indi-
cação da respectiva classificação final de curso;

Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, bem
como certificados ou outros documentos idóneos de prova dos
elementos nele alegados.

15 — É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso
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a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, e constantes do n.º 9, desde que os candidatos de-
clarem nos respectivos requerimentos, sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada uma da-
quelas condições.

16 — Métodos de selecção em ambos os concursos:

Prova escrita de conhecimentos (PC);
Avaliação curricular (AC);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

17 — A prova escrita de conhecimentos será classificada de 0 a
20 valores, terá a duração de duas horas, é eliminatória, sendo excluí-
dos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, e
incidirá sobre as seguintes matérias:

Concurso referência A:

Constituição da República Portuguesa (para o concurso re-
ferência A);

Código do Procedimento Administrativo na versão republica-
da em anexo ao Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (para
o concurso referência A);

Acesso aos documentos administrativos — Lei n.º 65/93, de
26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 8/95, de 29 de Março, e 94/99, de 16 de Julho (para
o concurso referência A);

Recrutamento e selecção — Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho
(para o concurso referência A);

Carreiras e categorias — Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, na versão re-
publicada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho (para o con-
curso referência A);

Conteúdo funcional da respectiva categoria — despacho
n.º 20 159/2001, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 25 de Setembro, e anexo III ao Decreto-Lei
n.º 184/2004, de 29 de Julho.

Concurso referência B — conteúdo funcional da respectiva ca-
tegoria — despacho n.º 20 159/2001, publicado no Diário da
República, 2.ª série, de 25 de Setembro, e anexo III ao Decre-
to-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho (para o concurso referên-
cia A), e Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989 (para o concurso
referência B).

Concursos referências A e B:

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais da
Câmara Municipal do Montijo), Diário da República,
2.ª série, n.º 258, de 8 de Novembro de 1994;

Regime Jurídico das Autarquias Locais — Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de
Fevereiro, Declaração de Rectificação n.º 9/2002, de 5 de
Março, e Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;

Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração Pú-
blica — Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, pelo artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio;

Duração e Horário de Trabalho — Decreto-Lei n.º 259/98,
de 18 de Agosto, Declaração de Rectificação n.º 13-E/98,
de 13 de Agosto, Decreto-Lei n.º 324/99, de 18 de Agos-
to, Decreto-Lei n.º 325/99, de 18 de Agosto, e Decreto-
-Lei n.º 277/2000, de 10 de Novembro;

Acresce, ainda, conhecimentos específicos na área de for-
mação académica dos lugares postos a concurso.

18 — Avaliação curricular — visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional. Ponderar-se-ão a habili-
tação académica de base, a formação profissional e a experiência
profissional relevantes. Será classificada numa escala de 0 a 20 valo-
res, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + (2 × EP)

4

em que:

AC — avaliação curricular;
HL — habilitações literárias;
FP — formação profissional;
EP — experiência profissional.

18.1 — Habilitações literárias:

Concurso referência A:

Licenciatura — 15 valores;
Mestrado — 18 valores;
Doutoramento — 20 valores.

Concurso referência B:

Bacharelato — 15 valores;

18.2 — Formação profissional — de acordo com a duração total
das acções de formação, assim teremos:

Inferior a trinta horas — 12 valores;
Compreendida entre trinta e sessenta horas — 14 valores;
Compreendida entre sessenta e até cem horas — 16 valores;
Compreendida entre cem e duzentas horas — 18 valores;
Mais de duzentas horas em formação — 20 valores.

18.3 — Experiência profissional (trabalho desenvolvido e relacio-
nado com a área funcional do lugar posto a concurso):

Sem experiência profissional — 10 valores;
Até dois anos de experiência profissional na área — 14 valores;
De dois a quatro anos de experiência profissional na área —

16 valores;
De quatro a seis anos de experiência profissional na área —

18 valores;
Mais de seis anos de experiência profissional na área — 20 va-

lores.

19 — Entrevista profissional selecção — visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo os
parâmetros a valorar os seguintes:

a) Motivação — 0 a 10 valores;
b) Capacidade de expressão e comunicação — 0 a 5 valores;
c) Conhecimentos profissionais — 0 a 5 valores.

20 — Classificação final — a classificação final em cada um dos
concursos será expressa numa escala de 0 a 20 valores e resulta da
aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC + EPS

3
sendo:

CF — classificação final;
PC — prova conhecimentos;
AC — avaliação curricular.
EPS — entrevista profissional de selecção.

20.1 — Serão excluídos os candidatos com classificação inferior a
9,5 valores.

21 — Constituição do júri:
21.1 — Concurso referência A:

Presidente — Dr.ª Maria Paula Tavares Baptista, chefe da Divi-
são Social, Cultural e de Ensino.

1.ª vogal efectiva — Dr.ª Alda Maria Mendonça Tavares, direc-
tora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos (subs-
titui a presidente nas ausências e impedimentos).

2.ª vogal efectiva — Dr.ª Maria de Fátima Vasques dos Santos
Alves, técnico superior principal.

1.ª vogal suplente — Dr.ª Rute Isabel Marcelino Rosa Silva, chefe
da Divisão de Habitação.

2.ª vogal suplente — Dr.ª Maria de Fátima Carvalho Martel,
técnico superior 1.ª classe.

21.2 — Concurso referência B:

Presidente — Dr.ª Maria Manuela Berto Marcelino, chefe da
Divisão de Informação e Relações Públicas.

1.ª vogal efectiva — Dr.ª Maria de Fátima Vasques dos Santos
Alves, técnico superior principal (substitui a presidente nas
ausências e impedimentos).
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2.º vogal efectivo — Dr. Mário Alexandre do Patrocínio Fer-
reira, técnico superior estagiário.

1.ª vogal suplente — Maria Alice Silva Severino, chefe da Re-
partição do DGRH.

2.ª vogal suplente — Eduarda Maria Nunes Borges Gonçalves,
chefe da Secção de Avaliação e Concursos.

22 — Afixação das listas — a lista de candidatos admitidos e ou
excluídos, bem como a lista de classificação final serão afixadas no
placard junto ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos desta
Câmara ou publicadas no Diário da República, nos termos dos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

23 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
realização dos métodos de selecção, nos termos previstos nos arti-
gos 34.º, n.º 2, e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

24 — Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, os interessados têm acesso às actas e aos documentos em que
assentem as deliberações do júri, desde que as solicitem.

25 — Assiste ao júri a faculdade de exigir, a qualquer dos candida-
tos, a apresentação de documentos comprovativos das suas declara-
ções.

26 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

27 — Regime de estágio:
27.1 — O estágio terá a duração de um ano e obedecerá às regras

constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.
27.2 — A frequência do estágio é feita em regime de contrato

administrativo de provimento no caso de indivíduos não vinculados à
função pública e em regime de comissão de serviço extraordinário no
caso de possuir nomeação definitiva.

27.3 — O júri do concurso será também o júri do estágio.
27.4 — A avaliação e a classificação final do estagiário competem

ao respectivo júri, serão traduzidas numa escala de 0 a 20 valores e
atenderão aos seguintes factores:

Relatório de estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Formação profissional (caso haja).

27.4.1 — O estagiário deverá apresentar o respectivo relatório de
estágio no prazo de 30 dias úteis, após conclusão do mesmo.

27.4.2 — A classificação de serviço será atribuída com observân-
cia das regras previstas no Regulamento da Classificação de Serviço
na Função Pública (Decreto Regulamentar n.º 44-A/83, de 1 de Ju-
nho, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 40/85, de 1 de Julho,
aplicável à administração local por força do Decreto Regulamentar
n.º 45/88, de 16 de Dezembro).

27.4.3 — Formação profissional — a avaliação da formação pro-
fissional será ponderada da seguinte forma:

a) Acções de formação de duração igual ou superior a um dia e
até uma semana — 3 valores cada;

b) Acções de formação com mais de uma semana e até um
mês — 5 valores cada;

c) Acções de formação superiores a um mês — 10 valores cada.

27.4.4 — Só serão contabilizadas as acções de formação adequadas
às funções inerentes ao lugar colocado a concurso, não podendo este
factor ser superior a 20 valores.

28 — Classificação final do estágio — traduzir-se-á na escala de
0 a 20 valores e resultará da média aritmética das classificações obti-
das em cada uma das operações referidas anteriormente, com base no
relatório, classificação de serviço relativa ao período de estágio e os
cursos de formação profissional que eventualmente venham a ter lu-
gar no decurso do mesmo, considerando-se não aprovados os candi-
datos que obtenham classificação inferior a 14 valores, sendo adopta-
da a seguinte fórmula classificativa:

CFE =
 RE + CS + FP

2/3
em que:

CFE — classificação final de estágio;
RE — relatório de estágio;
CS — classificação serviço;
FP — resultado da formação profissional (caso haja);
2/3 — factores de ponderação (caso haja ou não resultados da

formação profissional).

29 — Serão providos a título definitivo no lugar de técnico supe-
rior de 2.ª classe os candidatos que no estágio obtiverem classificação
não inferior a Bom (14 valores). A não aprovação em estágio impli-
ca o regresso ao lugar de origem ou a imediata rescisão do contrato,

sem direito a qualquer indemnização, consoante se trate de indivíduos
vinculados ou não à função pública.

19 de Abril de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 1000285064

Aviso
Nomeação/posse

Para os devidos efeitos se torna publico que, por meus despachos
datados de 27 de Abril de 2005, após homologação da acta do júri do
concurso respeitante à dispensa de estágio, na sequência dos concur-
sos externos de ingresso abertos por avisos publicados nos Diários da
República, 3.ª série, n.os 232, de 7 de Outubro de 2003, e 182, de
4 de Agosto de 2004, foram nomeados os candidatos aprovados nos
mesmos:

Dois lugares de técnico superior de 2.ª classe — jurista (licen-
ciatura em Direito):

Ana Patrícia Marcelino Amaral;
Ana Sofia Madeira Maduro.

Um lugar de técnico superior de 2.ª classe — (licenciatura na área
de Desporto):

Ricardo Jorge Firmino Martins.

A tomada de posse por parte dos nomeados deverá ter lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República (em cumprimento do estipulado no Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro).

Isento de visto do Tribunal de Contas por, atento o disposto no
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, as nomeações já não estarem sujeitas à fiscali-
zação prévia daquele Tribunal.

27 de Abril de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 1000285103

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-

curso externo para provimento, cujo aviso de abertura foi publicado
no Diário da República, n.º 118, de 20 de Maio de 2004, e por des-
pacho do presidente da Câmara de 3 de Maio de 2005, se procedeu à
nomeação de Teresa Isabel Henriques Garrido Pereira, para a catego-
ria de assistente administrativo — grupo de pessoal administrativo do
quadro de pessoal deste município, a ser remunerada pelo
índice 199, escalão 1.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas — artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Telmo Henrique
Correia Daniel Faria. 1000285085

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Edital n.º 36/05
Alteração ao alvará de loteamento n.º 4/02

Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, presidente da Câmara Munici-
pal de Penafiel:

Faz saber que Francisco José Luís Carneiro e Ilda Conceição da
Rocha Vieira solicitaram a este município, em 18 de Fevereiro do ano
de 2005, a alteração ao alvará de loteamento n.º 4/02, emitido em
15 de Março de 2002, a favor de José Maria Alves Morais, para um
terreno sito no lugar da Samardã, da freguesia de Boelhe, do concelho
de Penafiel, inscrito na matriz predial sob o artigo 548 rústico e que
a mesma se encontrará, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
pelo prazo de 30 dias, exposto no átrio do edifício do Departamento
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de Gestão Urbanística, na sede da Junta de Freguesia interessada na
alteração do loteamento, ou em locais por esta indicados, para efei-
tos de inquérito público e para apreciação por parte de quem o deseja
fazer. Qualquer observação deverá ser dirigida ao presidente da Câma-
ra Municipal, em carta fechada, entregue em mão nos Serviços Ad-
ministrativos Municipais, ou enviada pelo correio, sob registo.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos do costume.

20 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Alberto Fernando
da Silva Santos. 3000172058

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de uma

vaga de operário principal, da carreira de operário qua-
lificado/carpinteiro, do grupo de pessoal operário.

Nomeação

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do presi-
dente desta Câmara Municipal datado de 3 de Maio de 2005, foi no-
meado, para ocupar uma vaga de operário principal, da carreira de
operário qualificado/carpinteiro, o candidato Artur Marques Pinto,
classificado no primeiro e único lugar do concurso referido em epí-
grafe. Publicitada que foi a acta que continha o projecto de classifica-
ção do candidato, foi a lista de classificação final e definitiva homo-
logada por despacho do presidente desta Câmara Municipal, datado
de 2 de Maio de 2005, e publicitada nos termos do n.º 5 do artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O prazo de aceitação é de 20 dias, a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas.)

4 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Ri-
beiro Fernandes de Almeida. 1000285078

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso
Nos termos e para os efeitos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei

n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se público que, por
meu despacho de 1 de Março de 2005, se procedeu à reclassificação
profissional das funcionárias deste município Mónica Isabel Monteiro
Neves Freitas e Sandra Cristina Ferreira Pinheiro, respectivamente,
para as carreiras/categorias de assistente administrativo e auxiliar téc-
nico de museografia, nomeadas desde 1 de Setembro de 2004, em
comissão de serviço extraordinária, em cumprimento com o artigo 15.º
daquele primeiro diploma legal, tendo a mesma produzido efeitos desde
aquela data, atenta a faculdade decorrente da alínea a) do n.º 2 do
artigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo.

As presentes reclassificações não carecem de visto do Tribunal de
Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do
artigo 114.º, ambos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

23 de Março de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Fernando
Parreira. 3000172010

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos

datados de 14 e 15 de Abril de 2005, e na sequência de concursos
internos de ingresso, abertos através do aviso publicitado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 7, de 11 de Janeiro de 2005, foram no-
meados os seguintes candidatos:

Operário qualificado/asfaltador — José Maria Coelho Pimentel.
Operário qualificado/calceteiro — José Francisco Miranda Novo.
Operário semiqualificado/cantoneiro — Olberto Ricardo Miranda

Oliveira, José Francisco Oliveira Novo, Cláudio Henrique Câ-
mara Ferreira, Antero Arruda Viveiros, Paulo Ricardo Araújo
Carvalho, Paulo Jorge Cordeiro Almeida e Guilherme da Cos-
ta Barreira.

Os nomeados deverão aceitar a nomeação para os lugares no prazo
de 20 dias após a publicação do presente aviso no Diário da Repú-

blica, de acordo com o previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

19 de Abril de 2005. — A Presidente da Câmara, Berta Maria
Correia de Almeida de Melo Cabral. 1000285060

Aviso
Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1 de

Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforça do Estado e
da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que,
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro, e de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º,
no presente concurso, o candidato com deficiência tem preferência,
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

1 — Assim, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despacho datado de 21 de
Março de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para admissão a estágio de um técnico
superior de 2.ª classe — área de engenharia civil, do quadro de pesso-
al da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

2 — O concurso é válido para a presente vaga.
3 — O local de trabalho é na Câmara Municipal de Ponta Delgada

e o vencimento correspondente à categoria é o previsto no anexo II
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, fixado presente-
mente em 1018,98 euros (índice 321, escalão 1), e as condições de
trabalho e as regalias sociais são as vigentes para os actuais funcioná-
rios da administração local.

4 — Ao concurso poderão candidatar-se indivíduos que obedeçam
aos requisitos constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, bem como a alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

5 — O conteúdo funcional do cargo a prover é o previsto no
Despacho n.º 6871/2002, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, de 3 de Abril.

6 — Na selecção dos concorrentes serão utilizados os seguintes
métodos, cada um deles classificados de 0 a 20 valores: prova de co-
nhecimentos, entrevista profissional de selecção e avaliação curri-
cular.

6.1 — A prova de conhecimentos (PC), a qual visa avaliar, em
prestação de prova escrita, os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais dos candidatos, sendo eliminatória para os candidatos
que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

O programa da prova e a legislação de apoio é a seguinte:

I — Novo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação — De-
creto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;

II — Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção actual conferida
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

III — Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro.

6.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS), destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados
e considerados os seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação e interesse;
c) Expressão e fluência verbal;
d) Discussão curricular;
e) Visão global da administração local.

6.3 — A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo pon-
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derados, de acordo com a exigência da função, a habilitação acadé-
mica de base, a formação profissional e a experiência profissional.

7 — Na classificação final e consequente ordenação final dos can-
didatos adoptar-se-á igualmente a escala de 0 a 20 valores, conside-
rando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior
a 9,5 valores e será obtida através da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS + AC

3

7.1 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do
concurso, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

8 — O ingresso nesta carreira fica condicionado à aprovação, em
estágio, com carácter probatório, com classificação não inferior a Bom
(14 valores), previsto pela alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e regulado
pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

9 — Regime de estágio:
9.1 — A admissão ao estágio faz-se de acordo com as normas es-

tabelecidas para os concursos de ingresso, definidas pelo já referido
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, regulado pelo disposto no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

9.2 — O estágio tem carácter probatório, com duração não infe-
rior a um ano, e deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos
de formação directamente relacionados com a actividade a exercer.

9.3 — A frequência do estágio será feita mediante celebração de
contrato administrativo de provimento, salvo se o candidato já pos-
suir nomeação definitiva, caso em que será nomeado em comissão de
serviço extraordinária.

9.4 — O provimento definitivo na categoria de técnico de 2.ª classe
será feito em resultado do estágio, caso o estagiário venha a ser apro-
vado com classificação não inferior a Bom (14 valores), tendo em
atenção o relatório de estágio, a classificação de serviço obtida du-
rante o período de estágio e a formação profissional realizada no
referido período.

10 — As candidaturas serão formalizadas em requerimento dirigido
à presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, entregue pesso-
almente na Secção de Recursos Humanos ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo afixado, na
Rua do Dr. Aristides Moreira da Mota, 79-A, 9500-054 Ponta Del-
gada.

11 — No requerimento devem constar os elementos de identifica-
ção do candidato, nome, filiação, naturalidade, data de nascimento,
estado civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número de contribuinte, residência, telefone e código postal
e, ainda, que reúnem os demais requisitos gerais e especiais exigidos,
conforme requerimento de modelo tipo a fornecer por esta Câmara
Municipal.

É dispensada a apresentação dos restantes elementos comprovati-
vos dos dados referidos no requerimento desde que os candidatos reú-
nam, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
em que se encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b), d),
e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 — Os requerimentos devem ser instruídos, sob pena de exclu-
são, com fotocópia do bilhete de identidade, cartão de contribuinte,
fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias e currí-
culo profissional detalhado e assinado.

13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 — A publicação das listas dos candidatos admitidos e excluídos

e de classificação final será feita nos termos do estipulado nos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98, consoante os
casos.

15 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

16 — O local, data e hora da realização das provas será oportuna-
mente comunicado aos candidatos.

17 — O júri do concurso e do estágio terá a seguinte constituição:

Presidente — arquitecta Maria da Graça Estrela Roque Costa
Matos, directora de Departamento de Planeamento, Urbanis-
mo e Ambiente.

Vogais efectivos:

Engenheira Maria Margarida Ferreira Viveiros Santa Clara
de Brito, directora do Departamento de Obras e Apoio
Técnico, que substituirá o presidente nas suas faltas e

impedimentos, e o arquitecto Pedro Teixeira Ferreira
Pacheco, chefe de Divisão de Fiscalização.

Vogais suplentes:

Engenheira Isabel Maria Rabiais Juromito Silva, chefe de
Divisão de Infra-Estruturas Viárias e Urbanas, e a enge-
nheira Ema Isabel Modesto Marques, técnica superior de
2.ª classe.

11 de Abril de 2005. — A Presidente do Júri, Maria da Graça
Estrela Roque Costa Matos. 1000285061

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Aviso
Licenciamento de operação de loteamento

António Pedro Rebelo Costa, presidente da Câmara Municipal de
Ribeira Grande:

Torna público, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/
99, de 22 de Setembro, aplicável por força do artigo 152.º do mesmo
diploma legal (adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo Decre-
to Legislativo Regional n.º 14/2000/A, de 23 de Maio, é aberto um
período de discussão pública sobre o pedido de licenciamento da ope-
ração de loteamento que Arnaldo Almeida Cabral pretende levar a
efeito no Caminho do Arco, freguesia do Pico da Pedra, concelho de
Ribeira Grande, conforme determina o artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

O respectivo projecto estará exposto na Divisão de Obras e Urba-
nismo desta autarquia.

O período de discussão pública e de exposição do respectivo pro-
jecto é de 20 dias, com início a contar da data da publicação deste
aviso, sendo o horário coincidente com o horário dos serviços, onde
se encontrará exposto.

Mais se faz saber que os interessados deverão apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões, por escrito, na Divisão de Obras
e Urbanismo da Câmara Municipal, sendo as mesmas dirigidas ao pre-
sidente da Câmara Municipal.

1 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 1000284215

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 6 de

Abril de 2005, se procedeu às nomeações para dois lugares de fiscal
municipal especialista, dos candidatos abaixo mencionados, e cuja lis-
ta de classificação, datada de 23 de Março de 2005, que foi afixada na
Secção de Recursos Humanos desta Câmara Municipal:

António Almeida Arruda.
Maria de Fátima Graciosa Costa Almeida.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

6 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 1000284948

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Abril de 2005, no uso da competência prevista na alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado,
em nomeação definitiva, na sequência da respectiva reclassificação
profissional, e após aprovação em estágio, o estagiário Ricardo Nuno
Bento do Rosário, para o grupo de pessoal técnico superior, carreira
de engenheiro civil, categoria de 2.ª classe.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, 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.

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Silvino Manuel
Gomes Sequeira. 1000285076
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CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 35/DRH-2005
Requisição

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 1 de Feve-
reiro de 2005, foi autorizada, ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, a requisição da funcio-
nária Fernanda Maria Ramos Gonçalves, auxiliar de acção educativa
da Câmara Municipal de Odemira, com início em 1 de Abril de 2005.

15 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, José Paulo
Barbosa Moreira de Sousa. 1000285062

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
21 de Abril de 2005, exarado no uso da competência que me é con-
ferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, foram reclassificados profissionalmente, ao abrigo do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, os seguintes funcio-
nários, que detêm a categoria de técnico de 2.ª classe, da carreira de
engenheiro técnico (índice 295, escalão 1), e passam para a categoria
de técnico superior de 2.ª classe, da carreira de engenheiro (índice 400,
escalão 1):

Celina Maria Silva Pereira.
Paula Tomásia Guerreiro Viegas Pereira.
Vítor Hugo Salvé Rainha do Livramento.

Os funcionários reclassificados deverão assinar o termo de aceita-
ção das respectivas categorias no prazo de 20 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

26 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000285083

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de técnico de informática grau II, nível I

1 — Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal datado de 8 de Março de 2005, e nos termos do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, encontra-se aberto o con-
curso acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis após publicação
do presente aviso no Diário da República.

2 — O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso,
caducando com o seu preenchimento.

3 — O local de trabalho é na área do município de Terras de Bouro.
4 — As condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes e

aplicáveis aos funcionários públicos da administração local e a remu-
neração é a correspondente ao escalão 1, índice 470 (1490,65 euros).

5 — O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do ar-
tigo 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os enumerados no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 — Requisitos especiais — de entre técnicos de informática de

grau I, nível II, com, pelo menos, quatro anos na categoria classifica-
dos de Muito bom ou de seus anos classificados de Bom, nos termos
do artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, cuja norma pode ser solicitada na Secção de Pessoal e entre-
gue pessoalmente na mesma, dentro do horário normal de funciona-
mento desta autarquia, ou enviado pelo correio em carta registada,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Moimenta, 4840-100 Terras de Bouro, devendo dele constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, estado
civil, data e serviço emissor do bilhete de identidade e nú-
mero de contribuinte);

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
c) Identificação do concurso a que se candidata, bem como

número e data do Diário da República;
d) Experiência profissional, com menção expressa das funções

desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, devidamente compro-
vadas.

8 — O requerimento de admissão deve ser obrigatoriamente acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópias do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
c) Curriculum vitae devidamente actualizado, datado e assinado;
d) Declaração passada pelo organismo de origem especifican-

do os seguintes elementos: categoria do funcionário e anti-
guidade na categoria, na carreira e na função pública e, bem
assim, a classificação de serviço obtida (menção quantitati-
va) relativamente aos anos na actual categoria.

9 — Dispensa de documentos — os documentos comprovativos da
posse dos requisitos gerais a que alude o artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, constantes do n.º 8 do presente aviso, à
excepção do constante da alínea a) do referido número, poderão ser
inicialmente dispensados, devendo, neste caso, os candidatos decla-
rar, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um daqueles requisitos.

Os candidatos que desempenhem funções nesta autarquia são dis-
pensados da apresentação de curriculum, bem como de outros do-
cumentos que constem já dos seus processos individuais.

10 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos escrita, com
a duração de noventa minutos, valorizada de 0 a 20 valores e incidirá
sobre:

Instalação, configuração e manutenção de componentes de
hardware e software;

Instalação de equipamentos activos de redes de comunicação de
dados;

Planeamento e implementação de políticas de segurança e inte-
gridade de informação;

Análise, desenvolvimento, instalação e manutenção de progra-
mas e aplicações de informática;

Ferramentas e linguagens de programação;
Apoio e formação de utilizadores finais.

11 — A lista de candidatos admitidos, como refere o artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada, para consulta,
no edifício dos Paços do Município de Terras de Bouro.

12 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
através dos meios definidos no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

13 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. Adelino da Silva Cunha, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Ismael Lopes Graça, engenheiro de informática.
Engenheiro Alfredo Manuel Pereira de Carvalho, chefe de

divisão.

Vogais suplentes:

Engenheiro Nuno Miguel Simões Sendas, técnico superior
de 2.ª classe.

Engenheiro Augusto de Brito Peixoto, chefe de divisão.

O presidente do júri do concurso será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo primeiro vogal efectivo.

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

13 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 3000172065
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Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de técnico de 1.ª classe — topografia

1 — Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal datado de 10 de Março de 2005, e nos termos
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, encontra-se aberto o con-
curso acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publicação
do presente aviso no Diário da República.

2 — O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso,
caducando com o seu preenchimento.

4 — O local de trabalho é na área do município de Terras de Bouro.
5 — As condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes e

aplicáveis aos funcionários públicos da administração local e a remu-
neração é a correspondente ao escalão I, índice 340 (1078,34 euros).

6 — O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, e do Despacho
n.º 20 159/2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223,
de 25 de Setembro de 2001.

7 — Requisitos de admissão:

Requisitos gerais — os enumerados no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

Requisitos especiais — os constantes da alínea b) do n.º 1 e
n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro.

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, cuja norma pode ser solicitada na Secção de Pessoal e entre-
gue pessoalmente na mesma, dentro do horário normal de funciona-
mento desta autarquia, ou enviado pelo correio em carta registada,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Moimenta, 4840-100 Terras de Bouro, devendo dele constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, estado
civil, data e serviço emissor do bilhete de identidade e nú-
mero de contribuinte);

b) Identificação do concurso a que se candidata, bem como
número e data do Diário da República;

c) Habilitações literárias e ou profissionais;
d) Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis

de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, devidamente comprovadas.

9 — Os requerimentos devem ser acompanhados, sob pena de ex-
clusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente detalhado e assinado;
b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-

missão a concurso referidos no n.º 7 deste aviso;
c) Documentos comprovativos das habilitações literárias, bem

como fotocópias do bilhete de identidade e do número de
contribuinte fiscal;

d) Habilitações profissionais — especializações, seminários,
acções de formação, etc.;

e) Declaração passada pelo organismo de origem especificando
os seguintes elementos: categoria do funcionário e antigui-
dade na categoria, na carreira e na função pública;

f) Fotocópias autenticadas das classificações de serviço dos úl-
timos três anos.

9.1 — Dispensa de documentos — os documentos comprovativos
da posse dos requisitos gerais a que alude o artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente dispensados, de-
vendo, neste caso, os candidatos declarar, sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
daqueles requisitos. Os candidatos que desempenhem funções nesta
autarquia são dispensados da apresentação de curriculum vitae, bem
como de outros documentos, excepto se os mesmos não constarem
do respectivo processo individual.

10 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 — Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:
11.1 — Avaliação curricular, será efectuada mediante a aplicação

da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;

FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

Habilitações literárias:

Habilitação mínima exigida para o lugar, ou equivalente — 14 va-
lores;

Habilitação de grau superior — 18 valores.

Formação profissional — serão avaliadas as acções de formação e
aperfeiçoamento profissional, independentemente das áreas temáti-
cas, considerando:

Com acções de formação — de 11 a 20 valores, tendo em conta
o número, a duração e a qualificação;

Sem acções de formação — 10 valores.

Experiência profissional:

Tempo de serviço efectivo até 15 anos — 14 valores;
De 16 a 20 anos — 16 valores;
Superior a 21 anos — 18 valores.

11.2 — Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, definindo os seguintes parâ-
metros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Capacidade de expressão e fluências verbais.

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito bom — 17 a 20 valores;
Bom — 14 a 16 valores;
Suficiente — 10 a 13 valores;
Insuficiente — 0 a 9 valores.

A entrevista profissional de selecção será calculada através da se-
guinte fórmula:

EPS =
 a) + b) + c) + d)

4

A classificação final será obtida através da média aritmética e será
expressa numa escala de 0 a 20 valores.

CF =
 AC + PEC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 — As listas de candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão publicitadas nos termos dos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de selec-
ção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

15 — Em conformidade com a alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

16 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. Adelino da Silva Cunha, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Jerónimo Oliveira Correia, chefe de divisão, e
engenheiro Nuno Miguel Simões Sendas, técnico superior
de 2.ª classe.
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Vogais suplentes:

Engenheiro Alfredo Manuel Pereira Carvalho e arquitecto
Alfredo Rogério Moreira Torres Machado, técnico supe-
rior de 2.ª classe.

O presidente do júri do concurso será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo primeiro vogal efectivo.

13 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 3000172074

Aviso
Concurso interno geral de acesso para provimento

de três lugares de assistente administrativo principal

1 — Dr. António José Ferreira Afonso, presidente da Câmara
Municipal de Terras de Bouro, torna público que, por seu despacho de
8 de Março de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno geral de acesso para pro-
vimento de três lugares de assistente administrativo principal, da car-
reira de assistente administrativo, do grupo de pessoal administrati-
vo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 — Remuneração — o titular da categoria a prover será remune-
rado pelo escalão 1, índice 222, actualmente 704,09 euros.

3 — Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro,
com alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

4 — O concurso é válido para as vagas postas a concurso e caduca
com o preenchimento das mesmas.

5 — O local de trabalho é na área do município de Terras de Bouro.
6 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional do lugar a pro-

ver é o constante do Despacho n.º 38/88, do SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro.

7 — Condições de candidatura — poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

7.1 — Requisitos gerais de admissão — poderão candidatar-se to-
dos os indivíduos que satisfaçam os requisitos referidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adapta-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 — Requisitos especiais de admissão — podem candidatar-se a
assistentes administrativos principais todos os assistentes administra-
tivos que se encontrem nas condições previstas no n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, ou seja, com, pelo me-
nos, três anos na categoria e classificação de serviço não inferior a
Bom.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, entregue pessoalmente na Secção de Pessoal ou remetido pelo
correio, registado com aviso de recepção, no prazo fixado no n.º 1 deste
aviso, devendo dele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, filiação, estado
civil, data de nascimento, residência, código postal, número
e data do bilhete de identidade, número de contribuinte fis-
cal, residência, telefone, etc.);

b) Habilitações literárias e ou profissionais exigidas para o de-
sempenho do cargo;

c) Concurso a que se candidata, com a identificação do mesmo,
fazendo referência ao número, série e data do Diário da
República que contenha a publicação do presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda passíveis
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, os quais só poderão ser tidos em
consideração pelo júri se devidamente comprovados.

9 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado e assinado;
b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-

missão a concurso referidos no n.º 8 deste aviso;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias, bem
como fotocópias do bilhete de identidade e do número de
contribuinte fiscal;

d) Habilitações profissionais — especializações, seminários,
acções de formação, etc.;

f) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo serviço a que o candidato pertença, da qual conste, de
forma clara e inequívoca, a natureza do vínculo, categoria
actual, tempo de serviço na categoria, na carreira e na fun-
ção pública e especificação das tarefas e responsabilidades
que lhe estiverem cometidas;

g) Fotocópias autenticadas das classificações de serviço dos úl-
timos três anos.

9.3 — É dispensada inicialmente aos candidatos a apresentação dos
documentos indicados no n.º 7.1 deste aviso, à excepção do constan-
te da alínea c) do referido número, desde que para tal declarem, sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada um dos requisitos.

10 — Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Terras de Bouro ficam dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos indicados no número anterior, excepto se os
mesmos não constarem do respectivo processo individual.

11 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será efectua-

da através de avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.
13 — Classificação final — para efeitos de classificação dos candi-

datos, o júri adoptará a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final
dos concorrentes resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13.1 — Na avaliação curricular, pontuada de 0 a 20 valores, serão
ponderados os seguintes factores:

O valor atribuído será calculado através da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
EP = formação profissional;
CS = classificação de serviço;
EP = experiência profissional.

Habilitações literárias:

Habilitações literárias exigidas — 18 valores;
Habilitações literárias superiores às exigidas — 20 valores.

Formação profissional:

Sem acções de formação — 10 valores;
Acções de formação até 10 dias — 16 valores;
Acções de formação até 20 dias — 19 valores;
Acções de formação superior a 20 dias — 20 valores.

Experiência profissional:

Até 3 anos — 12 valores;
De 3 a 5 anos — 16 valores;
De 5 a 9 anos — 18 valores;
Superior a 10 anos — 20 valores.

EP =
 FP + CAT

2
em que:

FP = tempo de serviço na função pública;
CAT = tempo de serviço na categoria.

13.2 — A entrevista profissional de selecção será classificada de
0 a 20 valores, tendo em vista avaliar, numa relação interpessoal e
por forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais e profissio-
nais dos candidatos, com base nos seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão;
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c) Motivação e interesse;
d) Qualificação e perfil para o cargo.

Cada um destes factores será avaliado da seguinte forma:

Favorável preferencialmente — 20 valores;
Bastante favorável — 16 a 19 valores;
Favorável — 13 a 15 valores;
Favorável com reservas — 10 a 12 valores;
Não favorável — inferior a 10 valores.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

14 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

15 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
de classificação final, serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º,
34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

16 — Em conformidade com a alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

17 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. Adelino da Silva Cunha, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Augusto de Brito Peixoto, chefe de divisão, e
Jacinta de Fátima Cerqueira Coelho, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Maria de Lurdes Cracel Almeida, chefe de secção, e Maria
Augusta Pereira Martins, chefe de secção.

22 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 3000172110

Aviso
Selecção de dirigente intermédio de 2.º grau para provi-

mento do cargo de chefe de Divisão de Desenvolvimento
Social e Cultural.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 15 de Março de 2005, e nos termos dos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, foi nomeada a assessora Maria Clara Fernandes Afonso, chefe
da Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, em regime de co-
missão de serviço, pelo período de três anos e por urgente conve-
niência de serviço, a partir da data do respectivo despacho de no-
meação.

Nota curricular

Currículo académico:

Licenciada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Braga da
Universidade Católica Portuguesa, em 1987.

Currículo profissional:

Desde 31 de Janeiro de 1986 que exerce funções na Câmara
Municipal de Terras de Bouro, inicialmente como 3.º oficial,
em regime de contrato a termo;

Em 1 de Agosto de 1989 passa a exercer funções como técnica
superior de 2.ª classe, em regime de contrato a termo;

Em 1 de Agosto de 1992 é integrada no quadro privativo da
Câmara Municipal de Terras de Bouro, por aplicação do De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a categoria de
técnica superior de 2.ª classe, na Divisão de Desenvolvimento
Social e Cultural;

Em 16 de Janeiro de 1995 passa a exercer funções como técnica
superior de 1.ª classe;

Em 23 de Julho de 1998 passa a exercer funções como técnica
superior principal;

Em 22 de Dezembro de 2001 passa a exercer funções como téc-
nica superior assessora, na Divisão de Desenvolvimento Soci-
al e Cultural.

5 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António José Fer-
reira Afonso. 3000172111

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 10 de Novembro de 2004, foi
autorizada a transferência de Secundino Sanches Silva, assistente ad-
ministrativo, da Câmara Municipal da Guarda, para o quadro de pes-
soal deste município, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

1 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António José Fer-
reira Afonso. 3000172112

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 20 de Janeiro de 2004, foi
autorizada a transferência de Luísa Maria Soares Marques, assistente
administrativa, da Câmara Municipal de Sintra, para o quadro de pes-
soal deste município, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

30 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 3000172113

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 20 de Janeiro de 2004, foi
autorizada a transferência de Ana Paula Lopes Correia, assistente
administrativo, da Câmara Municipal de Sintra, para o quadro de pes-
soal deste município, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

30 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 3000172114

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 29 de Abril do corren-

te ano, nomeei, para a categoria de técnico superior de arquivo de
2.ª classe — uma vaga, Vítor Manuel Ferreira Tavares, aprovado no
respectivo concurso, o qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias,
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

A nomeação em causa não se encontra sujeita à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

29 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Alberto Almeida de Matos Gomes. 1000285092

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso
Alteração ao alvará de licença do loteamento n.º 832/92,

de 12 de Outubro de 1992

Discussão pública

Engenheiro técnico Expedito Manuel Carvalho Moreira, vice-presi-
dente da Câmara Municipal:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjugado
com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
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e por força do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Se-
tembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de De-
zembro, e em conformidade com o despacho datado de 26 de Abril de
2005, está aberto o período de discussão pública da alteração reque-
rida por Quijota — Sociedade de Estudos e Desenvolvimento Imobi-
liário, S. A., ao alvará de licença do loteamento n.º 832/92, em nome
de Construtora do Tâmega, S. A., datado de 12 de Outubro de 1992,
sito no lugar do Borbulhão, freguesia de Campo, aprovado por delibe-
ração da Câmara Municipal de 9 de Maio de 1991, e cujo processo se
encontra disponível, para consulta, na Secção de Apoio Administra-
tivo ao Departamento de Serviços de Urbanismo (SAA/DSUB) desta
Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pú-
blica.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 42-L/89,
incide sobre os lotes n.os 1 e 3, e consiste na introdução de pisos em
cave, na alteração das áreas de implantação e de construção acima da
cota de soleira, na criação de anexos e no aproveitamento dos vãos
dos telhados.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital,
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa nacional e
afixado nos lugares de estilo.

29 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Expedito
Manuel Carvalho Moreira. 1000285109

CÂMARA MUNICIPAL DE VELAS

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 27 de Abril corrente, se encontra aberto, pelo prazo de
15 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República, 3.ª série, concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal, do grupo de pesso-
al administrativo, do quadro de pessoal próprio desta autarquia —
Divisão Administrativa e Financeira.

2 — O presente concurso é aberto ao abrigo da legislação regula-
mentadora da matéria, designadamente o Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril.

3 — O local de trabalho será no edifício dos Paços do Município
de Velas.

4 — Serviço e área funcional — Divisão Administrativa e Finan-
ceira.

5 — O concurso é válido somente para a vaga posta a concurso e
caduca com o respectivo preenchimento.

6 — Os interessados deverão dirigir ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Velas, Rua de São João, 9800-539 Velas (São Jorge), Aço-
res, dentro do prazo estabelecido, requerimento, devidamente assina-
do, em folha de papel normalizado A4, entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado, e dele devem constar elementos de identificação
do candidato (nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, esta-
do civil, número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação emissor, número de contribuinte e residência completa). Deve
ainda constar a designação do concurso, bem como o número, data e
série do Diário da República onde se encontra publicado o aviso de
abertura e ainda que possuem os demais requisitos gerais fixados no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os requisitos
especiais, conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e ainda quaisquer ou-
tros elementos que os candidatos considerem susceptíveis na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as

quais, todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamen-
te comprovadas.

7 — O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado, sob
pena de exclusão, de:

a) Curriculum vitae datado e assinado;
b) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelos serviços,

onde conste a antiguidade do candidato, bem como a nature-
za do vínculo;

c) Fotocópia autenticada ou confirmada das classificações de
serviço ou declaração emitida pelo serviço em que conste a
expressão quantitativa das classificações reportadas aos anos
em que foram atribuídas;

d) Documento comprovativo das habilitações literárias;
e) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte.

8 — É dispensada inicialmente aos candidatos a apresentação dos
documentos comprovativos da situação dos candidatos em relação ao
disposto no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, à
excepção dos constantes no número anterior, desde que, para tal,
declarem, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um desses requisitos. Os candidatos
que sejam funcionários do município de Velas ficam dispensados da
apresentação dos documentos que constem dos respectivos processos
individuais.

9 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 — O método de selecção a utilizar será o de prova escrita de

conhecimentos.
10.1 — A prova escrita de conhecimentos será pontuada de 0 a

20 valores, com duração de uma hora e trinta minutos, e versará sobre
a seguinte legislação, com consulta da mesma:

Autarquias locais — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e sua
alteração pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;

Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Mar-
ço — carta deontológica do serviço público;

Finanças locais — Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, alterada pela
Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais — Decre-
to-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações dadas
pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/
2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
Abril;

Código do Procedimento Administrativo — aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime de Realização de Despesas Públicas com aquisição e lo-
cação de bens e serviços — Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;

Regime de Licenciamento de Obras Particulares — Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações do Decre-
to-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;

Regras e princípios gerais em matéria de duração e horário de
trabalho, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de
Agosto.

11 — Os critérios de apreciação e ponderação das provas a prestar
constarão das actas das reuniões do júri do concurso, as quais serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

12 — A composição do júri será a seguinte:

Presidente — Maria de Lurdes de Oliveira Simões, chefe de Di-
visão Administrativa e Financeira.

Vogais efectivos:

Teresa Paula Blayer Góis, chefe de Secção de Administra-
ção Geral, e Manuel Luciano Bettencourt Ávila, chefe de
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.

Vogais suplentes:

Paula Alexandra Blayer Soares Marques e Isaura Celina de
Sousa Soares Bettencourt, assistentes administrativas es-
pecialistas.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo primeiro vogal efectivo.
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13 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final do concurso serão publicadas no Diário da República,
3.ª série, e Jornal Oficial, 2.ª série, ou afixadas no átrio do edifício
dos Paços do Município de Velas, conforme as situações previstas nos
artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 — Realização das provas — os candidatos admitidos serão no-
tificados do dia da realização da prova de conhecimentos, nos termos
do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

28 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Bettencourt da Silveira. 1000285055

CÂMARA MUNICIPAL DA VIDIGUEIRA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que a Câmara Municipal

da Vidigueira, com a anuência do Instituto Português do Património
Arquitectónico, e aprovação da Assembleia Municipal da Vidigueira,
deliberou classificar, de acordo com a Lei n.º 107/2001, de 8 de Se-
tembro, como bem de interesse municipal, o seguinte imóvel:

a) Arquitectura civil:

Sociedade Agrícola Herdade do Ferro, L.da, para classifica-
ção da Adega, sita na Rua do Poeta João Xavier de Ma-
tos, em Vila de Frades, aprovada, como bem de interesse
municipal, na reunião e sessão ordinárias realizadas nos
dias 15 e 30 de Setembro de 2004, respectivamente.

22 de Outubro de 2004. — O Presidente da Câmara, António Ro-
drigues Mendonça. 3000170864

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que se encontra aberto,

pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da presente pu-
blicação no Diário da República, concurso interno de acesso geral
para provimento do seguinte lugar:

Grupo de pessoal técnico superior:

Um lugar de jurista assessora principal.

1 — O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido exclusiva-
mente para a vaga posta a concurso, caducando com o seu preenchi-
mento.

3 — Vencimento — é o correspondente ao escalão e índice das
respectivas categorias, estabelecido no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — São requisitos gerais de admissão os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5 — São requisitos especiais — reunir as condições previstas na
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

6 — Concurso I — os constantes do mapa I anexo ao Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 — Local de trabalho — Paços do Concelho de Vila do Conde.
8 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento,

dirigido ao presidente desta Câmara Municipal, solicitando a admis-
são ao concurso, do qual deverá constar o nome, estado civil, resi-
dência, número e data de emissão do bilhete de identidade, serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, habilitações lite-
rárias e profissionais, podendo ser entregue pessoalmente ou remeti-
do pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de
Vila do Conde, Rua da Igreja, 4480-754 Vila do Conde, ou por email
geral@cm-viladoconde.pt, até ao termo do prazo estipulado no pre-
sente aviso.

9 — Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticada;

b) Declaração, passada pelo serviço a que o candidato se en-
contra vinculado, da qual constem a existência e a natureza
do vínculo, a antiguidade na categoria, na carreira e na fun-
ção pública e as classificações de serviço;

c) Curriculum vitae, onde constem elementos sobre as habili-
tações académicas, formação profissional, actividades desen-
volvidas, bem como acções de formação frequentadas;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere passí-
veis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir
motivo de preferência legal.

10 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Vila do Conde ficam dispensados de apresentar os do-
cumentos que constem dos seus processos individuais.

11 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista
profissional:

Na avaliação curricular serão considerados e ponderados, de
acordo com as exigências da função: a habilitação académica
de base, a formação profissional e a experiência profissional;

A entrevista profissional de selecção terá por objectivo deter-
minar e avaliar, numa relação interpessoal e objectiva, as
aptidões profissionais dos candidatos.

Os critérios de apreciação e ponderação do método de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam das actas de reuniões do júri de con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos se solicitadas.

12 — As provas serão realizadas em data, hora e local a indicar
oportunamente aos candidatos.

13 — Constituição do júri do concurso:

Presidente — Dr. Abel Maia, vereador, que será substituído pelo
primeiro vogal efectivo nas suas faltas e impedimentos.

Vogais efectivos:

Dr. Nuno Castro, director de departamento.
Dr.ª Elisa Ferraz, vereadora.

Vogais suplentes:

José Manuel Laranja, vereador.
Engenheiro António Caetano, vereador.

14 — Os candidatos admitidos a concurso serão notificados nos
termos do artigo 35.º e os excluídos nos termos do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A lista de classificação final
será notificada aos candidatos nos termos do artigo 40.º do citado
diploma.

4 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida.
1000285069

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

26 de Abril de 2005, no uso da competência própria prevista na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
nomeio definitivamente, ao abrigo do disposto do n.º 8 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de arqui-
tecto assessor, a funcionária Paula Alexandra Castelhano Romeiro
Jardim, a qual será integrada no escalão 1, índice 610, da tabela de
remunerações da função pública.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida.
1000285068

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

2 de Maio de 2005, no uso da competência própria prevista na alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio
definitivamente, ao abrigo do disposto do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de técnico superior de
1.ª classe (área de ciências de educação), a funcionária Susana Maria
Neves Vidal, a qual será integrada no escalão 1, índice 460, da tabela de
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remunerações da função pública. A nomeação produz o seu efeito a
partir da data do despacho de 2 de Maio de 2005.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida.
1000285067

Aviso
Para os devidos efeitos, e em conformidade com o disposto no

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, publica-se a lista
de classificação da avaliação de estágio do técnico superior arqueólo-
go de 2.ª classe, na sequência do aviso de abertura publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 128, de 3 de Junho de 2003:

Pedro Miguel Dias Brochado de Almeida — 17 valores.

Esta classificação foi homologada por despacho do presidente da
Câmara Municipal de Vila do Conde de 19 de Abril de 2005.

20 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida.
1000285066

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que se encontram abertos,

pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da presente pu-
blicação no Diário da República, concursos internos de acesso geral
para provimento dos seguintes lugares:

Grupo de pessoal técnico informática:

Concurso I — um lugar de técnico de informática do grau 3,
nível 1;

Concurso II — um lugar de técnico de informática do grau 2,
nível 1.

1 — Os presentes concursos regem-se pelo disposto no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decretos-Leis n.os 404-A/98, de
18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 97/2001, de 26 de
Março.

2 — Prazo de validade:

Concurso I — o presente concurso é válido exclusivamente para
a vaga posta a concurso, caducando com o seu preenchimento;

Concurso II — o presente concurso é válido para a vaga posta a
concurso e para as que vierem a abrir no prazo de validade de
três meses.

3 — Vencimento:

Concursos I e II — o vencimento é o correspondente ao escalão
e índice das respectivas categorias, estabelecido no mapa II
anexo ao Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

4 — São requisitos gerais de admissão os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5 — São requisitos especiais para os concursos I e II, reunir as
condições previstas no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001,
de 26 de Março.

6 — Conteúdo funcional — concursos I e II, o constante do ar-
tigo 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

7 — Local de trabalho — Paços do Concelho de Vila do Conde.
8 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento,

dirigido ao presidente desta Câmara Municipal, solicitando a admis-
são ao concurso, do qual deverá constar o nome, estado civil, resi-
dência, número e data de emissão do bilhete de identidade, serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, habilitações lite-
rárias e profissionais, podendo ser entregue pessoalmente ou remeti-
do pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de
Vila do Conde, Rua da Igreja, 4480-754 Vila do Conde, ou por email
geral@cm-viladoconde.pt, até ao termo do prazo estipulado no pre-
sente aviso.

9 — Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticada;

b) Declaração, passada pelo serviço a que o candidato se en-
contra vinculado, da qual constem a existência e a natureza
do vínculo, a antiguidade na categoria, na carreira e na fun-

ção pública e as classificações de serviço;
c) Curriculum vitae, onde constem elementos sobre as habili-

tações académicas, formação profissional, actividades desen-
volvidas, bem como acções de formação frequentadas;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere passí-
veis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir
motivo de preferência legal;

e) Declaração passada pelas entidades promotoras dos cursos
de formação profissional (seminários, acções de formação,
etc.) ou documentos autenticados.

10 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Vila do Conde ficam dispensados de apresentar os do-
cumentos que constem dos seus processos individuais.

11 — Métodos de selecção — avaliação curricular e prova de co-
nhecimentos oral.

11.1 — Concursos I e II — na avaliação curricular serão conside-
rados e ponderados, de acordo com as exigências da função, a habili-
tação académica de base, a formação profissional e a experiência
profissional.

11.2 — Prova de conhecimentos oral:

Concurso I — a prova terá a duração de uma hora, consistirá na
realização de uma prova teórica oral e será ponderada de 0 a
20 valores e incidirá sobre conhecimentos profissionais ade-
quados ao exercício da função: desenvolvimento de arquitec-
turas e implementações de sistemas de informação; segurança
e integridade de informação; normas de utilização, planeamento
e desenvolvimento de projectos de infra-estruturas tecnológicas,
englobando sistemas de servidores de dados, de aplicações e
dispositivos de segurança das instalações;

Concurso II — a prova terá a duração de uma hora, consistirá
na realização de uma prova teórica oral e será ponderada de
0 a 20 valores e incidirá sobre conhecimentos profissionais
adequados ao exercício da função: análise de sistemas de in-
formação, administração de sistemas, linguagem de programa-
ção, internet, web mail e intranet.

11.3 — Os critérios de apreciação e ponderação do método de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam das actas de reuniões do júri de
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos se solicitadas.

12 — As provas serão realizadas em data, hora e local a indicar
oportunamente aos candidatos.

13 — Para efeitos de admissão — os candidatos com grau de inca-
pacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % deverão declarar, no
requerimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau de inca-
pacidade e tipo de deficiência, assim como indicar as respectivas ca-
pacidades de comunicação e expressão, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata do documento comprovativo.

14 — Constituição do júri dos concursos I e II:

Presidente — Dr. Abel Maia, vereador, que será substituído pelo
primeiro vogal efectivo nas suas faltas e impedimentos.

Concurso I:

Vogais efectivos:

Dr. Nuno Castro, director de departamento.
Dr.ª Manuela Lima, jurista assessora.

Vogais suplentes:

Dr.ª Elisa Ferraz, vereadora.
José Manuel Laranja, vereador.

Concurso II:

Vogais efectivos:

José Maria Castro, técnico de informática.
Dr. Nuno Castro, director de departamento.

Vogais suplentes:

Dr.ª Elisa Ferraz, vereadora.
José Manuel Laranja, vereador.

15 — Os candidatos admitidos aos concursos serão notificados nos
termos do artigo 35.º e os excluídos nos termos do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A lista de classificação final
será notificada aos candidatos nos termos do artigo 40.º do citado di-
ploma.

27 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário de Al-
meida. 1000285065
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso de nomeação n.º 66/04
Concurso interno de acesso geral para 15 lugares

de assistente administrativo principal

Torna-se público que, por meu despacho de 27 de Abril de 2005,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio, no cargo
de assistente administrativo principal, Vítor Manuel Barbosa Alves
Pereira, Eduardo José da Silva Faria, Maria Cândida Oliveira Ferreira
Robalinho, Josefina Maria Ferreira Pereira, Bernardo José Ferreira
Nogueira, Maria das Dores Campos Rebelo André, Maria de Fátima
Loureiro Colaço, Maria Luísa da Costa Botelho, Maria João da Silva
Coelho Bandeira Santos, Sónia Filomena Marques e Silva, Maria José
Soares Monteiro Abreu, Pedro Miguel Pinto de Carvalho Parati, Fer-
nando Manuel Campos de Sá Mota, Maria da Graça Oliveira Lobo de
Sousa, Miguel Ângelo Ferreira da Costa, Maria de Fátima Soares da
Silva, Regina Marisa da Gama Pereira Gomes e José Manuel Tavares
Barbosa, classificados em 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º,
11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º e 18.º lugares, respectivamente,
no concurso supramencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2005. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000172051

Aviso de nomeação n.º 3/05
Concurso interno de acesso geral para um lugar

de conselheiro de consumo especialista

Torna-se público que, por meu despacho de 28 de Abril de 2005,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio, no cargo
de conselheiro de consumo especialista, Manuel Paulo de Jesus Lo-
pes, único classificado no concurso supramencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

28 de Abril de 2005. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000172053

Aviso de nomeação n.º 7/05
Concurso interno de acesso geral para um lugar

de assistente administrativo especialista

Torna-se público que, por meu despacho de 26 de Abril de 2005,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio, no cargo
de assistente administrativo especialista, Rosa Maria Silva Lopes, única
classificada no concurso supramencionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

26 de Abril de 2005. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000172055

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 24/DAGP/2005
1 — Torna-se público que, por despachos de 20 de Abril de 2005,

se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, concursos
internos de acesso geral para:

Concurso referência 1 — um lugar de técnico superior assessor
(arquitecto);

Concurso referência 2 — um lugar de técnico profissional espe-
cialista (topógrafo);

Concurso referência 3 — dois lugares de fiscal municipal princi-
pal;

Concurso referência 4 — um lugar de técnico profissional prin-
cipal (construção civil);

Concurso referência 5 — dois lugares de técnico profissional de
1.ª classe (construção civil),

do quadro de pessoal deste município.

2 — O concurso é válido para as vagas anunciadas, esgotando-se
com o seu preenchimento.

3 — O local de trabalho é a área do concelho de Vila Real.
4 — Conteúdo funcional — o descrito no Despacho n.º 6871, de

3 de Abril (concurso referência 1); n.º 2, alínea c), do Despacho n.º 1/
SEALOT/90, de 27 de Janeiro (concurso referência 2); n.º 3, alínea a),
do Despacho n.º 20/94, de 12 de Maio (concurso referência 3); n.º 1,
alínea c), do Despacho n.º 1/SEALOT/90, de 27 de Janeiro (concur-
sos referências 4 e 5).

5 — Legislação aplicável aos concursos — Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — Remuneração — a que resultar da aplicação do n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

7 — Condições de candidatura — podem candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado, reúnam os requisitos gerais
de admissão constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e os requisitos específicos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro (concurso referência 1); da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (concurso referência
2); da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro (concurso referência 3); alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (con-
cursos referências 4 e 5).

8 — Métodos de selecção — avaliação curricular (para todos os
concursos), discussão pública (apenas para o concurso referência 1) e
entrevista profissional de selecção (para os concursos referências 2,
3, 4 e 5).

8.1 — Avaliação curricular — destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria, atra-
vés da ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível aca-
démico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Formação profissional, sendo ponderadas as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a
área funcional em concurso;

c) Experiência profissional, sendo ponderado o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela sua
natureza e duração;

d) Classificação de serviço, sendo ponderada através da sua
expressão quantitativa.

8.2 — Discussão pública — visa apreciar e discutir o currículo pro-
fissional dos candidatos.

8.3 — Entrevista profissional de selecção — tem em vista avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, da discussão pública e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constarão de actas das reuniões do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra e entregue na Secção de Pessoal, durante as horas normais de ex-
pediente, ou remetido pelo correio, Avenida de Carvalho Araújo, 1,
5000-657 Vila Real, com aviso de recepção, até ao termo do prazo
fixado, dele devendo constar:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, estado civil, data de nascimento, habilitações lite-
rárias, profissão, residência, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número de
contribuinte, código postal e número de telefone, se o hou-
ver);

b) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram relati-
vamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho;

c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-
rência ao Diário da República onde foi publicado o presen-
te aviso;

d) Indicação da categoria que o candidato detém e o respectivo
escalão, serviço a que pertence, natureza do vínculo, tempo
de serviço efectivo na categoria, na carreira e na função
pública;
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e) Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
a apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem
motivo de preferência legal, devendo apresentar documen-
tos comprovativos, sob pena de não serem considerados.

10.1 — Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
b) Documento autêntico ou autenticado ou fotocópia confe-

rida, comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração passada e autenticada pelo dirigente do serviço,

a qual especificará detalhadamente as funções exercidas pelo
candidato durante os últimos três anos, bem como a nature-
za do vínculo, o tempo de serviço na categoria, na carreira
e na função pública e respectiva classificação de serviço, com
a indicação da sua expressão quantitativa, e ainda o índice e
escalão por que é remunerado;

d) Fotocópia dos comprovativos das acções de formação pro-
fissional, com informação sobre a sua duração (dia — seis
horas);

e) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).

10.2 — Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 — As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 34.º, 38.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Constituição dos júris:

Concurso referência 1:

Presidente — Pedro Chagas Ramos, vice-presidente da Câ-
mara.

Vogais efectivos:

Adriano António Pinto de Sousa, director do Departa-
mento de Gestão do Território, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e José
Carlos Constantino Fernandes, director dos Serviços
de Coordenação e Controlo.

Vogais suplentes:

Domingos José Fernandes Ribeiro, director do Depar-
tamento de Equipamento e Infra-Estruturas, e Do-
mingos José Monteiro Madeira Pinto, vereador em
regime de permanência.

Concursos referências 2 e 3:

Presidente — Pedro Chagas Ramos, vice-presidente da Câ-
mara.

Vogais efectivos:

Adriano António Pinto de Sousa, director do Departa-
mento de Gestão do Território, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e Gustavo
Miguel Rodrigues Maia Rebolho, técnico superior
principal (arquitecto).

Vogais suplentes:

Raquel Teixeira de Abreu Coelho Mourão de Abreu
Peixoto, técnico superior principal (arquitecto), e
Lucília Maria de Seixas Lage, técnica superior prin-
cipal (engenheira civil).

Concursos referências 4 e 5:

Presidente — Pedro Chagas Ramos, vice-presidente da Câ-
mara.

Vogais efectivos:

Domingos José Fernandes Ribeiro, director do Depar-
tamento de Equipamento e Infra-Estruturas, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, e António Eduardo Teixeira da Cunha Serra,
chefe de Divisão de Obras Públicas.

Vogais suplentes:

Eduardo Luís Varela Rodrigues, director do Departamen-
to Administrativo e Financeiro, e Otília de Jesus da
Silva Ribeiro Vale, chefe de Divisão Administrativa
e Gestão de Pessoal.

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

26 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Pedro Cha-
gas Ramos. 1000285099

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-

-presidente datado de 26 de Janeiro de 2005, foi nomeada, para o
lugar de auxiliar administrativo, cujo concurso foi aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 261, de 6 de Novem-
bro de 2004, a seguinte candidata:

Ana Rosa Salas Gomes.

Esta nomeação produziu efeitos desde o dia 1 de Fevereiro de 2005,
por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas.)

10 de Março de 2005. — Por subdelegação de competências, a Che-
fe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos, Ana Rita de
Almeida Costa. 1000285096

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-

-presidente datado de 14 de Setembro de 2004, foi nomeado, para o
lugar de auxiliar técnico de informática adjunto de nível 1 — área de
informática, cujo concurso foi aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 123, de 26 de Maio de 2004, o seguinte
candidato:

Joice Ricardo do Nascimento Rodrigues Veia.

Esta nomeação produziu efeitos desde o dia 14 de Setembro de 2004,
por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas.)

1 de Abril de 2005. — Por subdelegação de competências, a Chefe
da Divisão de Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos, Ana Rita de
Almeida Costa. 1000285097

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do

vice-presidente datado de 20 de Dezembro de 2004, foi nomeada,
para o lugar de engenheiro técnico de 1.ª classe — área de engenha-
ria civil, cujo concurso foi aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 278, de 26 de Novembro de 2004, a seguin-
te candidata:

Maria Manuela de Sousa Pires.

Esta nomeação produziu efeitos desde o dia 3 de Janeiro de 2005,
por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas.)

10 de Março de 2005. — Por subdelegação de competências, a
Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos, Ana Rita
de Almeida Costa. 1000285095

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-

-presidente datado de 22 de Setembro de 2004, foram nomeadas, para
o lugar de auxiliar administrativo, cujo concurso foi aberto por aviso
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publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 261, de 11 de No-
vembro de 2004, as seguintes candidatas:

Rosa Maria da Conceição Pinto Gonçalves Lopes.
Maria da Luz Calvinho Horta Estevinha.

Estas nomeações produziram efeitos desde o dia 23 de Setembro de
2004, por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

18 de Março de 2005. — Por subdelegação de competências, a
Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos, Ana Rita
de Almeida Costa. 1000285105

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar do grupo de pessoal técnico-profissional, carrei-
ra de fiscal municipal, categoria de especialista princi-
pal.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
27 de Abril de 2005, foi nomeado o funcionário Manuel dos Santos
Aparício, para o provimento de um lugar do grupo de pessoal téc-
nico-profissional, carreira de fiscal municipal, categoria de especialis-
ta principal, aberto pelo aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 19, de 27 de Janeiro, referente a um concurso interno de
acesso geral.

Mais se torna público que o mesmo deverá aceitar a nomeação do
respectivo lugar no prazo legal, a contar da data da publicação do
presente aviso na 3.ª série do Diário da República. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas.)

28 de Abril de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria do Carmo
Sequeira. 1000285100

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-

lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por despacho do presidente da Câ-
mara datado de 11 de Abril de 2005, se encontra aberto concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar de técnico supe-
rior de 1.ª classe (gestão de empresas).

1 — Prazo de abertura do concurso e de apresentação das candida-
turas — 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para a vaga
posta a concurso e cessa com o seu preenchimento.

3 — Local de trabalho e outras condições de trabalho — o local de
trabalho situa-se na área do município de Vila Verde, sendo as condi-
ções de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes e
aplicáveis aos funcionários e agentes desta autarquia.

4 — Remuneração — o vencimento é o correspondente à catego-
ria, em conformidade com o anexo II, a que se refere o n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, na sua
redacção actual, escalão 1, da categoria, índice 460, presentemente
1458,94 euros.

5 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e
as suas alterações, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Ou-
tubro, e as suas alterações, Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — Funções a desempenhar — as constantes do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 — Requisitos gerais de admissão — são requisitos gerais de ad-
missão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 — Requisitos especiais — os definidos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na re-
dacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

9 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento de admissão, em folha de papel
normalizado, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Vila Verde,
podendo ser remetidas pelo correio, em carta registada e com aviso

de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para entrega das
candidaturas, para a Câmara Municipal de Vila Verde, Praça do Muni-
cípio, 4730-733 Vila Verde, ou entregues pessoalmente nesta autar-
quia, devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, situação mili-
tar, se for caso disso, residência, código postal, número de
telefone e número fiscal de contribuinte);

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Situação profissional, com indicação da categoria, serviço a

que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na catego-
ria, na carreira e na função pública;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem re-
levantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

e) Lugar a que se candidata, com indicação do respectivo con-
curso, mediante referência ao aviso.

10 — Juntamente com os documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão, os candidatos deverão apresentar curriculum vitae
actualizado, detalhado, assinado e datado, indicando, nomeadamente,
a experiência profissional anterior relevante para o exercício das
funções do lugar a concurso e acções de formação e aperfeiçoamento
profissional com alusão à sua duração.

11 — Dispensa de documentos:
11.1 — Os documentos comprovativos dos requisitos exigidos pe-

las alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, pode-
rão ser inicialmente dispensados, devendo os candidatos declarar no
respectivo requerimento de admissão, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um daqueles requisitos.

11.2 — Os candidatos que pertençam ao quadro desta Câmara
Municipal são dispensados da apresentação dos documentos que cons-
tem do respectivo processo individual.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

13 — Os métodos de selecção dos candidatos serão os seguintes:
avaliação curricular, que se destina a avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos, complementada com prova escrita de conhecimentos
específicos.

13.1 — Na avaliação curricular são considerados e ponderados os
seguintes factores: habilitações literárias de base, formação profissio-
nal relacionada com a área funcional do lugar posto a concurso, ex-
periência profissional e classificação de serviço, os quais serão pon-
derados segundo a seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

13.2 — A prova de conhecimentos específicos, sob a forma escri-
ta, com a duração de uma hora e trinta minutos, versará as matérias
constantes do seguinte programa:

Conteúdo funcional do lugar a prover:

Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Lei das Autarquias Locais — Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002;

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, na sua redacção actual;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais — De-
creto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Lei n.º 162/
99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril;

Regime jurídico das empreitadas de obras públicas — De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Regime de realização de despesas públicas com locação e
aquisição de bens e serviços, bem como da contratação
pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e
serviços.

14 — A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, sendo
excluídos os candidatos que na classificação final tenham classifica-
ção inferior a 9,5 valores, obtida segundo a seguinte fórmula:

CF =
 2 × AC + 3 × PCE

5
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em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PCE = prova escrita de conhecimentos específicos.

15 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da prova escrita de conhecimentos específicos, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam da acta da primeira reunião do júri do processo de
concurso, podendo os interessados, nos termos do que prescreve o
n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, ter
acesso às actas e outros documentos em que assentam as deliberações
do júri, desde que o solicitem.

16 — As listas dos candidatos e da classificação final serão afixa-
das na Divisão de Recursos Humanos.

17 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Maria Conceição Ventura Marçal Morais, chefe da Divisão
Financeira, e Manuel Carlos Oliveira, director de depar-
tamento.

Vogais suplentes:

Maria Dulce Peres Filipe Sousa Ribeiro, chefe da Divisão de
Recursos Humanos, e Ângela Maria Rocha Dias Pinheiro
Costa, chefe da Divisão Jurídica.

18 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 3000172094

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

hoje, e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei, por reclassificação pro-
fissional, nos termos da alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, que aplica à administração local o Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, os funcionários abaixo indica-
dos, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, e no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro:

Laura da Cunha Pimentel, telefonista, 2.º escalão, índice 142,
para assistente administrativa, 1.º escalão, índice 199;

Maria Gorete Costa Ribeiro Barbosa, auxiliar de serviços gerais,
2.º escalão, índice 137, para assistente administrativo, 1.º es-
calão, índice 199;

Valéria André Barbosa, auxiliar administrativa, 2.º escalão, índi-
ce 137, para assistente administrativa, 1.º escalão, índice 199;

João Manuel Rodrigues Oliveira, auxiliar administrativo, 1.º es-
calão, índice 128, para assistente administrativo, 1.º escalão,
índice 199.

Os funcionários reclassificados deverão aceitar o respectivo lugar
no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

18 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 3000172089

Aviso
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-

lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por despacho do presidente da Câ-
mara datado de 11 de Abril de 2005, se encontra aberto concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar de técnico pro-
fissional especialista — construção civil.

1 — Prazo de abertura do concurso e de apresentação das candida-
turas — 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para a vaga
posta a concurso e cessa com o seu preenchimento.

3 — Local de trabalho — área do município de Vila Verde, sendo
as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigen-
tes e aplicáveis aos funcionários e agentes desta autarquia.

4 — Remuneração — o lugar a prover terá o vencimento corres-
pondente à categoria, em conformidade com o anexo II a que se re-

fere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, na sua redacção actual, escalão 1, índice 269, presente-
mente 853,16 euros.

5 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, e as suas alterações, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, e as suas alterações, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 54/2003,
de 28 de Março, actualizado pela Portaria n.º 42-A/2005, de 17 de
Janeiro, e demais legislação aplicável.

6 — Conteúdo funcional — conforme Despacho n.º 1/90, publica-
do na 2.ª série do Diário da República de 27 de Janeiro.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Requisitos especiais — os definidos na alínea b) do n.º 1 do

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na re-
dacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Verde, conjuntamente cm os documentos que as
devam instruir, e entregues pessoalmente nesta autarquia ou remeti-
das pelo correio, em carta registada e com aviso de recepção, expe-
didas até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, para
a Câmara Municipal de Vila Verde, Praça do Município, 4730-733 Vila
Verde.

8.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, situação mili-
tar, se for caso disso, residência, código postal, número de
telefone e número fiscal de contribuinte);

b) Certificado das habilitações literárias e profissionais;
c) Situação profissional, com indicação da categoria, serviço a

que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na catego-
ria, na carreira e na função pública;

d) Classificação de serviço dos últimos três anos;
e) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem

relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

f) Lugar a que se candidata, com indicação do respectivo con-
curso, mediante referência ao aviso.

9 — Juntamente com os documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão, os candidatos deverão apresentar curriculum vitae
actualizado, detalhado, assinado e datado, indicando, nomeadamente,
a experiência profissional anterior relevante para o exercício das
funções do lugar a concurso e acções de formação e aperfeiçoamento
profissional com alusão à sua duração.

10 — É dispensada a declaração comprovativa da titularidade dos
requisitos especiais, desde que constem do respectivo processo indivi-
dual.

11 — São dispensados os documentos comprovativos dos requisi-
tos exigidos pelas alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os candidatos declarem, sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um daqueles requisitos.

12 — Os candidatos que pertençam ao quadro desta Câmara Muni-
cipal são dispensados da apresentação dos documentos que constem
dos respectivos processos individuais.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

14 — Métodos de selecção — os métodos de selecção consistem
em prova prática de conhecimentos e avaliação curricular.

14.1 — A prova de conhecimentos específicos terá a duração de
uma hora e trinta minutos; será pontuada de 0 a 20 valores e consiste
na elaboração de mapas de medição e orçamento a partir de um pro-
jecto fornecido.

14.2 — A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área em que é aberto o concurso,
com base na análise do respectivo currículo profissional. A classi-
ficação será obtida através da seguinte fórmula, com arredonda-
mento às décimas, cujos critérios de apreciação e ponderação são
como se segue:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4
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em que:

a) HL = habilitações literárias de base, valorizadas de 0 a 20 va-
lores;

b) FP = formação profissional, em que se ponderarão os cursos
ou acções de formação e aperfeiçoamento profissional, di-
rectamente relacionados com a área para que o concurso é
aberto, devidamente comprovados, considerando-se a sua
duração global;

c) EP = experiência profissional — valorizada de 10 a 20 va-
lores;

d) CS = classificação de serviço dos últimos três anos, valori-
zada de 10 a 20 valores.

15 — Os critérios de avaliação da prova prática de conhecimentos
específicos e de apreciação e ponderação curricular, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam da acta da primeira reunião do júri do concurso, que
será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

16 — A classificação final resultará da fórmula abaixo indicada,
expressa na escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candidatos
que tenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se, como
tal, e por arredondamento, as classificações de 9,5 valores:

CF =
 2 × AC + 3 × PC

5
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova prática de conhecimentos específicos.

17 — Os interessados, nos termos do que prescreve o n.º 1 do ar-
tigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, têm acesso às actas e outros do-
cumentos em que assentam as deliberações do júri, desde que o solicitem.

18 — Afixação e publicitação das listas — a relação de candidatos
admitidos e de classificação final serão publicitadas nos prazos e nos
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

19 — Composição do júri do concurso:

Presidente — António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, ve-
reador a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Artur José Arantes de Oliveira, director do Departamento
Municipal Técnico, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Manuel António Costa Pereira,
chefe de Divisão Municipal de Obras Municipais.

Vogais suplentes:

António José da Silva Santos, técnico superior de 1.ª clas-
se, e Michele Alves Lopes, técnica superior de 1.ª classe.

14 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 3000172092

JUNTA DE FREGUESIA DE OEIRAS
E SÃO JULIÃO DA BARRA

Aviso
Concurso externo de ingresso para o preenchimento de

um lugar vago de técnico de 2.ª classe, da carreira de
contabilidade e administração.

1 — Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia
de Oeiras e São Julião da Barra, tomada em reunião de 28 de Fevereiro
do ano de 2005, se encontra aberto concurso externo de ingresso ten-
do em vista o preenchimento de um lugar vago de técnico de 2.ª classe,
da carreira de contabilidade e administração, existente no quadro de
pessoal da Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra.

2 — Validade do concurso — o concurso é válido para o preenchi-
mento da vaga posta a concurso, esgotando-se com o seu preenchi-
mento.

3 — Área funcional — contabilidade e administração.
4 — Factores preferenciais:
4.1 — Inscrição como TOC (técnico oficial de contas);
4.2 — Formação na área do POCAL.
5 — Remuneração — a remuneração é fixada nos termos do De-

creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

6 — Local e condições de trabalho — as condições de trabalho e
regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da
Administração Pública. O local de trabalho é em Oeiras.

7 — Requisitos de admissão — podem candidatar-se todos os indi-
víduos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação das can-
didaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos gerais de admissão e provimento em funções
públicas:

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

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

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

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

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

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

7.2 — Requisitos especiais — possuir curso superior que não con-
fira grau de licenciatura, em área de Contabilidade e Administração,
nos termos da alínea c) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98.

8 — Método de selecção:
8.1 — Prova de conhecimentos composta pelas fases:

Prova de conhecimentos gerais;
Prova de conhecimentos específicos.

8.2 — Entrevista profissional de selecção.
8.3 — As provas de conhecimentos gerais e específicos serão es-

critas, de natureza teórica, com a duração máxima de sessenta minu-
tos para cada uma delas, e têm carácter eliminatório de per si, sendo
excluídos os candidatos que nas mesmas obtenham classificação infe-
rior a 9,5 valores.

8.4 — As provas serão elaboradas com base nos programas de pro-
vas aprovadas pela Junta de Freguesia, que se transcreve em anexo ao
presente aviso.

8.5 — Para a realização das provas de conhecimentos não será
permitida a consulta de qualquer legislação ou bibliografia nem será
permitida a utilização de máquinas de calcular.

8.6 — Os critérios de apreciação do método entrevista profissio-
nal de selecção constam de acta de reunião do júri, sendo a mesma
facultada, sempre que solicitada, por candidato ao referido concurso.

9 — Classificação — a classificação final será expressa na escala
de 0 a 20 valores e resulta da média aritmética simples das classifica-
ções obtidas nos dois métodos de selecção, considerando-se não apro-
vados os candidatos que, nas fases eliminatórias ou na classificação
final, obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

10 — Apresentação de candidaturas:

a) Prazo — 10 dias úteis, contado da data da publicação do
presente aviso, considerando-se válidos os requerimentos
apresentados até ao termo do prazo fixado para a sua apre-
sentação, sendo entregues pessoalmente ou enviados pelo
correio, com aviso de recepção, atendendo-se, neste último
caso, à data do registo;

b) Local e forma de apresentação da candidatura:

Remetida por correio registado para Junta de Freguesia de
Oeiras e São Julião da Barra, Rua do Marquês de Pombal,
42, 2780-289 Oeiras, com indicação expressa no enve-
lope — concurso TCA e nome do candidato;

Ou entrega pessoal do requerimento de admissão na seguin-
te morada: Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra, Rua do Marquês de Pombal, 42, em Oeiras.

11 — Forma de apresentação do requerimento — o requerimento
de admissão deverá ser dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de
Oeiras e São Julião da Barra, com indicação do concurso a que se
candidata, devendo obedecer à seguinte minuta:

Minuta de requerimento

Ex.mo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião
da Barra:

... (nome completo), ... (estado civil), portador/a do bilhete
de identidade n.º ..., emitido pelo Arquivo de Identificação de ...,
residente em ... (código postal), telefone (fixo ou móvel) n.º ...,
solicita a V. Ex.ª a sua admissão ao concurso externo para téc-
nico de 2.ª classe, da carreira de contabilidade e administração,
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conforme aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º ..., de .../.../...

Para efeitos de apresentação da sua candidatura, declara, sob
compromisso de honra, que possui, de acordo com o disposto no
n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
os requisitos gerais para provimento em funções públicas, a qual
dispensa a apresentação dos documentos comprovativos da sua
posse, com excepção das habilitações literárias.

(Os candidatos com deficiência, de acordo com o disposto no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, devem ainda declarar, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo; bem como mencionar todos os elementos necessá-
rios ao cumprimento do disposto no artigo 7.º do mesmo diploma,
nomeadamente adequação do processo de selecção, nas suas dife-
rentes vertentes, às capacidades de comunicação/expressão.)

Quaisquer outras preferências legais e factores preferenciais a
que alude o n.º 5 do presente aviso deverão aqui ser indicadas.

Pede deferimento.

(Data e assinatura.)

12 — Documentos a apresentar — o requerimento deve vir acom-
panhado dos documentos comprovativos das habilitações literárias (a
apresentação pelo candidato de documento comprovativo de habilita-
ções superiores incompletas não comprova a detenção do grau
habilitacional exigido), bem como eventuais comprovativos de prefe-
rências legais e factores preferenciais mencionadas no requerimento.

13 — Exclusão do concurso — a não apresentação da declaração
de compromisso de honra mencionada no requerimento e dos documen-
tos comprovativos dos requisitos de admissão, constantes do presen-
te aviso, determinam a exclusão do concurso.

14 — Afixação das listas — a relação dos candidatos e a lista de clas-
sificação final serão afixadas nas instalações da Junta de Freguesia de
Oeiras e São Julião da Barra, Rua do Marquês de Pombal, 42, em Oeiras.

15 — Composição do júri do concurso:

Presidente — Dr. José Carlos Correia Estorinho, presidente da
Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra.

Vogais efectivos:

Dr. Manuel José Pimenta de Castro Machado, secretário da
Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Álvaro Ribeiro Trindade, tesoureiro da Junta de Freguesia
de Oeiras e São Julião da Barra.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Paula Costa Tavares, vogal da Junta de Freguesia
de Oeiras e São Julião da Barra.

Engenheiro José Eduardo Lopes Neno, vogal da Junta de
Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra.

16 — Legislação para as provas — a legislação para a preparação
das provas é a seguinte:

16.1 — Para prova de conhecimentos gerais:

Constituição da República Portuguesa (artigos 1.º a 11.º e
título VIII — Poder Local);

Estatuto Disciplinar — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99,

de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, n.os 2 e 3 do
artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro;

Princípios gerais em matéria de emprego público, remunerações
e gestão de pessoal da Administração Pública — Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho (excepto o capítulo V — disposições
finais e transitórias);

Estatuto Remuneratório — Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro (excepto artigo 21.º e capítulo IV — disposições fi-
nais e transitórias);

Organização das autarquias locais — atribuições e competên-
cias — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Constituição, modificação e extinção da relação jurídica de em-
prego na Administração Pública — Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro (capítulos I a V e artigo 34.º).

16.2 — Para a prova de conhecimentos específicos:

Lei das Finanças Locais — Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, alterada
pelas Leis n.os 87-B/98, de 31 de Dezembro, 3-B/2000, de 4 de
Abril, 15/2001, de 5 de Junho, e 94/2001, de 20 de Agosto);

Plano oficial de contabilidade das autarquias locais (POCAL) —
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e
Decretos-Leis n.os 315/2000, de 2 de Dezembro, e 84-A/2002,
de 5 de Abril;

Cadastro e inventário de bens do Estado — instruções regulado-
ras aprovadas pela Portaria n.º 671/2000 (2.ª série), de 10 de
Março, publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 91,
de 17 de Abril;

Regime de realização das despesas públicas — Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

17 — Igualdade de direitos — Em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação. (Despacho Conjunto
n.º 373/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de
Março de 2000.)

18 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, José Carlos Estor-
ninho.

ANEXO

Transcrição dos programas de provas

Programa de provas de conhecimentos gerais e específicos a utili-
zar nos concursos de ingresso na carreira técnica de contabilidade e
administração, do grupo de pessoal técnico, do quadro de pessoal da
Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra.

Programa de provas de conhecimentos gerais:

1) Direitos e deveres da função pública e deontologia profissio-
nal:

1.1) Regime de Faltas, Férias e Licenças;
1.2) Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Ad-

ministração Pública;
1.3) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Pública.
2) Código do Procedimento Administrativo.
3) Organização das autarquias locais — atribuições e competên-

cias.

Programa de provas de conhecimentos específicos:

1) Orçamento Geral do Estado.
2) Orçamentos provisórios.
3) Conta de gerência.
4) Gestão financeira, orçamental e patrimonial.
5) Plano oficial de contabilidade pública (contabilidade pública

geral e analítica).
6) Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(POCAL).
7) Lei das finanças locais.
8) Cadastro e inventário dos bens do Estado.
9) Técnicas de planeamento.

10) Fontes de financiamento.
11) Regime de realização de despesas públicas (aquisição de bens

e serviços e empreitadas de obras públicas).
12) Análise financeira.
13) Auditoria e fiscalidade.
14) Estatística.

3000172079

JUNTA DE FREGUESIA DE ÓIS DO BAIRRO

Edital
Brasão, bandeira e selo

Henrique Manuel Lameirinhas Almeida Rodrigues, presidente da Jun-
ta de Freguesia de Óis do Bairro, do município de Anadia:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Óis do Bairro, do município de Anadia, tendo em conta
o parecer emitido em 25 de Fevereiro de 2005 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses e que foi esta-
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belecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fre-
guesia, em sessão da Assembleia de Freguesia:

Brasão — escudo de ouro, aspa diminuta firmada, de azul, acom-
panhada em chefe por uma lucerna de verde, nos flancos e em
ponta de três cachos de uvas de púrpura, folhados de verde.
Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a le-
genda a negro: «ÓIS do BAIRRO»;

Bandeira — esquartelada de púrpura e amarelo. Cordão e borlas
de ouro e púrpura. Haste e lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Óis do Bairro — Anadia».

29 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, Henrique Manuel
Lameirinhas Almeida Rodrigues. 3000172037

JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE SOR

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de dois

lugares da categoria e carreira de assistente adminis-
trativo principal, do grupo de pessoal administrativo.

Para efeitos do disposto no artigo 28.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, nos termos do artigo 6.º deste diploma,
torna-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de Ponte
de Sor de 2 de Março de 2005, no uso da competência conferida pela
alínea d) do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, foi deliberado abrir concurso interno de acesso
geral para provimento de dois lugares da categoria e carreira de assis-
tente administrativo principal, do grupo de pessoal administrativo,
do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Ponte de Sor, publicado
no apêndice n.º 74 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 4 de
Junho de 2004, nos seguintes termos:

1 — Prazo de apresentação de candidaturas — o prazo para apre-
sentação de candidaturas é de 10 dias úteis, a contar da publicação
deste aviso no Diário da República.

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas alte-
rações, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo).

3 — Objecto e validade — o concurso é válido para as vagas indi-
cadas, caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a
alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

4 — Conteúdo funcional — é o constante do Despacho do SEA-
LOT n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de
Janeiro de 1989.

5 — Local de trabalho — área da freguesia de Ponte de Sor.
6 — Vencimento e condições de trabalho — os vencimentos são

os correspondentes ao escalão 4, índice 254, e ao escalão 1, índice 222,
da escala indiciária do novo sistema retributivo da função pública,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, al-
terado 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, a que cor-
respondem os valores de 805,59 euros e 704,10 euros, respectivamen-
te, sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

7 — Requisitos de admissão — os previstos no artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura median-

te requerimento, redigido de forma legível, em papel normalizado, de
formato A4, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Ponte de
Sor, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Junta de Fregue-
sia, ou remetido pelo correio, mediante carta registada com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Junta de
Freguesia de Ponte de Sor, Largo de 25 de Abril, apartado 141, 7400-

-909 Ponte de Sor, devendo no requerimento constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, filia-
ção, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número
fiscal de contribuinte, número, data de emissão e de validade
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
morada completa e telefone, no caso de o possuir);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identifica-

ção do mesmo, mediante referência ao número, data e série
do Diário da República em que o aviso foi publicado;

d) Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, da situação em que se encontram relativamente aos re-
quisitos previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
n.º 7 deste aviso, em caso de não apresentarem os documen-
tos comprovativos daqueles requisitos;

e) Identificação de quaisquer circunstâncias ou elementos que
os candidatos considerem relevantes e que possam influir na
sua apreciação ou constituir motivo de preferência legal.

8.2 — Juntamente com o requerimento de candidatura deverão os
candidatos apresentar o seguinte:

a) Documento autêntico ou fotocópia do certificado de habili-
tações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

c) Documento comprovativo dos elementos constantes da
alínea e) do n.º 8.1 do presente aviso;

d) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual constem
a natureza do vínculo, a antiguidade na actual categoria, na
carreira e na função pública;

e) Curriculum vitae, devidamente documentado, datado e assi-
nado.

8.3 — Os funcionários pertencentes a esta Junta de Freguesia es-
tão dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual.

8.4 — A não apresentação da documentação exigida implica a
exclusão do concurso.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos,
que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos termos do
n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

10 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a aplicar
serão uma prova de avaliação curricular e uma entrevista profissional
de selecção.

10.1 — Na avaliação curricular o júri ponderará os seguintes fac-
tores:

a) Habilitações literárias;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional.

10.2 — A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e onde serão ponderados os
seguintes factores:

a) Sentido de responsabilidade:
b) Preocupação pela valorização e actualização profissional;
c) Motivação e interesse pelo lugar;
d) Correcção e clareza.

10.3 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de
avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso,
que será facultada aos candidatos que a solicitem.

11 — A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais, sem arredondamento, e resultará da média arit-
mética simples das classificações obtidas na avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, utilizando a seguinte fórmula:

CF =
 (AC + EPS)

2
em que:

CF = classificação final;
CF = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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12 — Ficarão excluídos e consequentemente não aprovados os
candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores.

13 — Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 — Os candidatos admitidos serão informados e ou convocados
para a realização dos respectivos métodos de selecção, através de ofício
registado.

15 — Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 — Acesso a actas e documentos do concurso — os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

17 — Publicitação — as listas de candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final serão afixadas na sede da Junta de Freguesia de
Ponte de Sor, de acordo com o previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

18 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

19 — Composição do júri — o júri do concurso será constituído
por:

Presidente — Francisco Manuel Lopes Alexandre, presidente da
Junta de Freguesia.

Vogais efectivos:

João Sousa Pais de Andrade, secretário da Junta de Fregue-
sia, e José Manuel Milheiras de Sousa, tesoureiro da Junta
de Freguesia.

Vogais suplentes:

João Luís de Sousa Casaca e Jorge da Cruz Semedo Veludo,
vogais da Junta de Freguesia.

20 — De acordo com o Despacho Conjunto, datado de 1 de Março
de 2000, do Ministro Adjunto da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, determina-se que: em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

7 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, Francisco Manuel
Lopes Alexandre. 1000284725

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Aviso
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho de 11 de Abril de 2005, foi nomeado, como
motorista de transportes colectivos, do grupo de pessoal auxiliar, na
sequência do concurso externo de ingresso para preenchimento de uma
vaga, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 33, de 16 de Fevereiro de 2005, o candidato Luís Manu-
el da Costa Raminhos.

O candidato nomeado deverá proceder à aceitação da nomeação
no prazo de 20 dias após a publicação do presente aviso.

12 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, Filipe Gonçalo de
Faria Santos. 3000170411

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de dois

lugares para a categoria de auxiliar de serviços gerais,
do grupo de pessoal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com a
deliberação desta Junta de Freguesia, tomada pelo seu executivo em
reunião efectuada a 27 de Abril de 2005, se encontra aberto concurso

externo de ingresso para provimento de dois lugares para a categoria
de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, nos termos
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

1 — O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Validade do concurso — o concurso é válido pelo prazo de
um ano, a contar da data da publicação da lista de classificação final,
para os lugares vagos existentes e para os que vierem a vagar até ao
termo do prazo de validade, e tem como objectivo a constituição de
reservas de recrutamento, nos termos das alíneas b) e d) do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 — Condições de candidatura — poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

3.1 — São requisitos gerais de admissão ao concurso os constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designada-
mente:

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

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

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

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

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

4 — Local de trabalho — sede da Junta de Freguesia de São João,
Rua de Morais Soares, 32 e 32-A, 1900 Lisboa, ou em qualquer dele-
gação que esta Junta venha a activar.

5 — À categoria em apreço corresponde o vencimento do esca-
lão 1, índice 128 (405,96 euros), bem como os demais direitos e re-
galias em vigor para os funcionários e agentes da administração local.

6 — O horário de trabalho é o estabelecido no Decreto-Lei n.º 259/
98, de 18 de Agosto — 35 horas semanais.

7 — O conteúdo funcional é o estabelecido no Despacho n.º 4/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril
de 1989, entre outras funções: «assegura a limpeza e conservação das
instalações [...], executa outras tarefas simples, não especificadas, de
carácter manual e exigindo principalmente esforço físico e conheci-
mentos práticos».

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de São João e
entregue pessoalmente, durante as horas de expediente, até ao último
dia do prazo estabelecido no n.º 1 do presente aviso, na Junta de Fre-
guesia de São João, sita na Rua de Morais Soares, 32 e 32-A, 1900-
-346 Lisboa, na secretaria, ou remetido pelo correio, registado, com
aviso de recepção, considerando-se entregue dentro do prazo desde
que expedido até ao termo do prazo fixado no presente aviso.

8.2 — Do requerimento devem constar, obrigatoriamente, os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, número, data e
validade do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número fiscal), situação militar, quando for caso disso, mo-
rada, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações e qualificações profissionais — especializações,

estágios, seminários, outras acções de formação;
d) Pedido para ser admitido ao concurso e identificação do

mesmo, mediante referência ao número, data e página do
Diário da República onde se encontra publicado o presente
aviso;

e) Situação face à função pública, se for caso disso, com indi-
cação da categoria detida, serviço a que pertence e natureza
do vínculo;

f) Identificação dos documentos que instruam o requerimento,
bem como sua sumária caracterização;

g) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver especificar para melhor apreciação do seu mérito ou que
possam constituir motivo de preferência legal.
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8.3 — O requerimento deverá ser acompanhado, sob pena de ex-
clusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento comprovativo do serviço militar ou de serviço

cívico, quando obrigatório;
d) Certificado do registo criminal;
e) Certificado médico comprovativo de possuir robustez física

indispensável ao exercício da função a que se candidata e de
ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

f) Sendo candidato vinculado à função pública, declaração de-
vidamente autenticada emitida pelo serviço de origem, da
qual constem, de forma inequívoca, a existência e natureza
do vínculo à função pública e a contagem do tempo de ser-
viço na categoria, na carreira e na função pública;

g) Um exemplar de curriculum vitae, devidamente datado e
assinado.

8.4 — É dispensada a apresentação dos documentos mencionados
nas alíneas c), d) e e) do n.º 8.3 do presente aviso, desde que os can-
didatos declarem no requerimento, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontra relativa-
mente a cada um dos requisitos.

8.5 — A falta de declaração a que se refere o número anterior
determina a exclusão do concurso, se não tiver sido apresentada a
documentação exigida.

9 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar se-
rão os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Prova de conhecimentos;
c) Entrevista profissional de selecção.

9.1 — A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profis-
sionais do candidato na área para que o concurso é aberto, através da
ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base (H) — sendo ponderada a ti-
tularidade de grau académico ou a sua equiparação legalmen-
te reconhecida;

b) Formação profissional (FP) — sendo ponderadas as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com a área funcional do lugar em concurso;

c) Experiência profissional (EP) — sendo ponderado o desem-
penho efectivo de funções na área de criatividade para que o
concurso se encontra aberto, bem como as outras capacita-
ções adequadas, avaliado, designadamente, pela sua natureza
e duração,

resultando a sua classificação da aplicação da seguinte expressão:

AC = (30 H + 25 FP + 45 EP)/100

9.2 — A prova de conhecimentos (PC) terá de per si carácter
eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredon-
damento, as classificações inferiores a 9,5 valores, conforme o de-
terminado no n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

A prova de conhecimentos revestirá natureza prática, avaliando-
-se os conhecimentos demonstrados na execução de tarefas insertas
no conteúdo funcional da carreira/categoria de auxiliar de serviços
gerais, com a duração de quinze minutos, assegurando-se aos candida-
tos os meios e instrumentos necessários, considerando-se:

a) Preparação da tarefa e acabamentos;
b) Tempo de execução;
c) Cuidados de segurança;
d) Manipulação de equipamento e ferramentas.

9.3 — A entrevista profissional de selecção (EPS) terá em vista
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício
do cargo, através da comparação com um perfil delineado de acordo
com as seguintes características:

A = relacionamento interpessoal;
B = motivação;
C = sentido crítico e de responsabilidade;
D = conhecimentos para a função,

resultando a sua classificação da aplicação da seguinte expressão:

EPS = A + B + C + D

sendo cada factor valorado de 1 até 5 valores, em que 1 = Insatisfa-
tório, 2 = Pouco satisfatório, 3 = Satisfatório, 4 = Bom, e 5 = Muito
bom, num total de 20 valores.

9.4 — As provas serão classificadas numa escala de 0 a 20 valores
e a ordenação final resultará da classificação final apurada através da
média aritmética simples das classificações obtidas nos métodos de
selecção referidos através da seguinte fórmula:

CF = (AC + PC + EPS)/3

sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a
9,5 valores.

10 — Composição do júri do concurso — o júri será composto pelos
seguintes elementos:

Presidente — Abílio Martins Ferreira, presidente da Junta de
Freguesia.

Vogais efectivos:

1.º vogal — Rui Rodrigues Branco, secretário da Junta de
Freguesia.

2.º vogal — Aurora da Liberdade Baptista Correia, vogal da
Junta de Freguesia.

Vogais suplentes:

1.º suplente — Maria Teresa Henriques Feira Ricardo de
Almeida, tesoureira da Junta de Freguesia.

2.º suplente — Ana Sofia de Oliveira Dias, vogal da Junta
de Freguesia.

3.º suplente — Maria Isabel Lourenço Magalhães Silva, as-
sistente administrativa especialista.

O 1.º vogal substitui o presidente na sua ausência.
11 — As listas referentes à admissão ou exclusão e classificativa

final do candidato serão afixadas, para consulta, nas instalações da
secretaria da Junta de Freguesia de São João, ou publicadas no Diário
da República, 3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos ar-
tigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 — O critério de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção, bem como o sistema de classificação, constará das
actas das reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos can-
didatos sempre que solicitadas.

13 — Ao júri assiste a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida relativamente à situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

14 — As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos da
lei.

4 de Maio de 2005. — O Presidente da Junta, Abílio Martins Fer-
reira. 3000172106

JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTELO

Edital
Brasão, bandeira e selo

José Carlos Barros Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Soutelo,
do município de Vieira do Minho:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Soutelo, do município de Vieira do Minho, tendo em conta
o parecer emitido em 11 de Março de 2005 pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses e que foi estabeleci-
do, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia,
em sessão da Assembleia de Freguesia de 1 de Maio de 2005:

Brasão — escudo de verde, com uma ovelha de prata, realçada
de negro e acantonados, quatro castanheiros arrancados de ouro.
Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a le-
genda a negro: «SOUTELO — VIEIRA do MINHO»;

Bandeira — amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Soutelo — Vieira do Minho».

1 de Maio de 2005. — O Presidente da Junta, José Carlos Barros
Vieira. 3000172098
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JUNTA DE FREGUESIA DE TOUGUINHÓ

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do

órgão executivo da Junta de Freguesia de Touguinhó de 28 de Abril de
2005, no uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio provisoria-
mente, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de tractorista, o funcio-
nário Jorge Leopoldino Teixeira, o qual será integrado no escalão 1,
índice 142, da tabela de remunerações da função pública.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

29 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, Carlos Alberto
Ferreira Lima. 1000285104

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso de nomeação
Concurso interno de acesso limitado (carreira vertical

com dotação global com lugares totalmente preenchi-
dos) para provimento de um lugar de tesoureiro es-
pecialista.

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação de
29 de Abril de 2005 do conselho de administração destes Serviços Mu-
nicipalizados, foi, na sequência do concurso mencionado em epígrafe,
nomeado para o lugar de tesoureiro especialista, escalão 1, índice 330,
Adelino da Conceição Esteves, o qual dispõe do prazo de 20 dias, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, para
aceitação da nomeação, nos termos do disposto no artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2005. — O Administrador (por subdelegação de com-
petências), Luís Manuel dos Santos Correia. 3000172007

Aviso de nomeação
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar do grupo de pessoal técnico-profissional, carrei-
ra técnico-profissional, categoria de técnico profissio-
nal de 2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião de 29 de
Abril de 2005, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, conjugado com o disposto
no artigo 4.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, na sua actual redacção, aplicável à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, nomear
para o lugar de técnico profissional de 2.ª classe, escalão 1, índice 199,
a candidata classificada em 1.º lugar no concurso em epígrafe, Paula
Alexandra Riscado Marujo Oliveira, que, nos termos do artigo 11.º do
citado Decreto-Lei n.º 427/89, dispõe do prazo de 20 dias para acei-
tação da nomeação, após publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2005. — O Administrador (por subdelegação de com-
petências), Luís Manuel dos Santos Correia. 3000172008

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-

ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e

por deliberação do conselho de administração destes Serviços de 16 de
Março de 2005, encontra-se aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, o
concurso externo de ingresso para a categoria e carreira abaixo iden-
tificada, nos seguintes termos e condições:

1 — Grupo de pessoal técnico-profissional:
1.1 — Categoria de técnico profissional de 2.ª classe, da carreira

de técnico profissional de construção civil — três lugares.
2 — Prazo de validade — o concurso caduca com o preenchimen-

to dos lugares postos a concurso.
3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho; 238/99, de 25 de Junho; 427/89, de 7 de Dezembro; 409/91,
de 17 de Outubro; 247/87, de 17 de Junho; 248/85, de 15 de Julho;
353-A/89, de 16 de Outubro; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

4 — Condições de trabalho — as condições de trabalho e demais
regalias sociais e remunerações aplicáveis são as genericamente vi-
gentes na lei e aplicáveis aos funcionários e agentes da Administra-
ção Pública. O horário de trabalho será o mais ajustado às necessida-
des de serviço e as funções a exercer serão desenvolvidas em quaisquer
das instalações destes Serviços e dentro do município do Porto.

5 — Conteúdo funcional — o constante do despacho n.º 1/90,
publicado na 2.ª série do Diário da República de 27 de Janeiro.

6 — Remuneração — será atribuída a remuneração correspondente
ao índice 199, do sistema retributivo da função pública.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

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

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

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

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

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

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

7.2 — Requisitos especiais — os constantes do n.º 1, alínea d), do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, designadamente: posse de curso tecnológico, curso das esco-
las profissionais especializadas de ensino artístico, curso que confira
certificado de qualificação profissional de nível III, definida pela De-
cisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de
16 de Julho, ou curso equiparado na área da construção civil.

7.3 — Consigna-se que no presente concurso será dado cumprimento
ao disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

8 — Para efeito de candidatura, os interessados devem apresentar,
até ao fim do período de abertura do concurso, requerimento escrito,
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento da Câmara Municipal do Porto,
a entregar pessoalmente ou a remeter pelo correio, através de carta
registada com aviso de recepção e endereçada à Divisão de Recursos
Humanos dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento da
Câmara Municipal do Porto, Rua do Barão de Nova Sintra, 285, 4031-
-654 Porto, conforme minuta que pode ser levantada na Secção de
Recrutamento. Consideram-se entregues, dentro do prazo, os requeri-
mentos cujo aviso de recepção tenha sido expedido até ao termo do
prazo fixado para sua apresentação.

8.1 — Do requerimento de admissão a concurso referido no n.º 8,
devem constar os seguintes elementos:

a) Nome completo, filiação, nacionalidade, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e
serviço da sua emissão, número fiscal de contribuinte, te-
lefone, habilitações académicas que possui, situação mili-
tar, residência e código postal, identificação da categoria
e carreira a que se candidata, com indicação do número e
data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica;

b) Declaração, sob compromisso de honra, quanto à situação
em que se encontra relativamente às condições constantes
das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, referido no n.º 7.1 do
presente aviso;

c) Quaisquer outras circunstâncias que reputem susceptíveis de
influenciarem o mérito da sua candidatura.
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8.2 — Os candidatos abrangidos pelo disposto no Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, devem declarar, no requerimento de admis-
são, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e
tipo de deficiência.

8.3 — O requerimento de admissão a concurso deve ser acompa-
nhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado;
b) Fotocópia comprovativa da posse da habilitação académica

exigida;
c) Curriculum vitae.

8.4 — A restante documentação necessária à comprovação dos
elementos declarados no requerimento de admissão e das condições
exigidas, será apresentada no processo de provimento, quando este
tenha lugar.

8.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a
sua exclusão, mesmo que já providos, independentemente de procedi-
mento criminal adequado.

8.6 — O júri pode exigir, até à conclusão do processo de classifi-
cação do concurso, a apresentação de documentos comprovativos da
situação descrita pelos candidatos no requerimento de admissão.

9 — Métodos de selecção — serão utilizados como métodos de
selecção uma prova escrita de conhecimentos específicos, com ca-
rácter eliminatório, e entrevista profissional de selecção.

9.1 — A prova de conhecimentos específicos terá a duração máxi-
ma de cento e vinte minutos e versará o seguinte programa:

Regime jurídico das empreitadas e obras públicas — Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com alterações introduzidas pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 159/2000,
de 27 de Julho;

Medições e orçamentos: interpretação de projectos, materiais e
elementos de construção, regras de medição, medição de pro-
jectos, orçamentação; concepção de obra; execução da obra.

9.2 — Na entrevista profissional de selecção, destinada a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos; serão utilizados os se-
guintes factores de apreciação:

Conhecimentos profissionais;
Capacidade de iniciativa;
Capacidade de resolução de problemas;
Motivação e interesse profissional.

9.2.1 — Os candidatos serão avaliados em cada um dos factores da
entrevista, de acordo com a seguinte escala gradativa:

Favorável preferencialmente — de 17 a 20 valores;
Bastante favorável — de 13 a 16 valores;
Favorável — de 9 a 12 valores;
Com reservas — de 5 a 8 valores;
Não favorável — de 0 a 4 valores.

9.3 — Ambos os métodos de selecção serão graduados numa escala
de 0 a 20 valores.

9.4 — Os critérios de ponderação e avaliação da entrevista profis-
sional de selecção constam da acta da primeira reunião do júri, que
será facultada aos candidatos se solicitada por escrito.

10 — Classificação final — será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PC + EPS)

2
sendo:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos específicos; e
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 — Constituem elementos preferenciais, em caso de igualdade
de classificação final, os legalmente previstos.

12 — Publicitação e informações — as listas de candidatos admiti-
dos e de classificação final serão divulgadas nos termos dos artigos 33.º,
n.º 2, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e pode-
rão ser consultadas no átrio da Divisão de Recursos Humanos. Os
candidatos admitidos serão notificados da data, hora e local da aplica-
ção dos métodos de selecção, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do
diploma atrás referido.

Serão prestadas informações durante todos os dias úteis pelo tele-
fone 225190827, dentro do seguinte horário: das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

13 — Constituição do júri:

Presidente — engenheiro Manuel Paulo Coelho Pimentel Cava-
leiro, director de departamento.

Vogais efectivos:

1.º Engenheira Maria Cristina Quintas Moura, chefe de di-
visão, que substitui o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

2.º Engenheira assessora Paula Alexandra Sousa Ferraz Bran-
dão.

Vogais suplentes:

1.º Engenheira principal Elsa Maria Pereira Martins.
2.º Engenheira de 1.ª classe Cristina Maria Inácio Pinto.

6 de Maio de 2005. — O Director-Delegado, Carlos António S.
Santos Ferreira. 3000172014

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Devido a lapso verificado na elaboração do aviso publicado a

fl. 8636 do Diário da República, 3.ª série, n.º 79, de 22 de Abril de
2005, e em conformidade com o preceituado no artigo 148.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo, procede-se à seguinte rectifi-
cação: onde se lê «[...] L. de Levandeiras, freguesia de Barcelinhos
[...]» deve ler-se «[...] L. de Mota, freguesia de Gilmonde [...]».

22 de Abril de 2005. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho. 1000285107

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso
Rectificação

Nos termos do aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 59, de 24 de Março de 2005, no anúncio n.º 3000167796: onde
se lê «[...] escalão 4, índice 165 [...]» deve ler-se «[...] escalão 2, ín-
dice 165 [...]».

31 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Xavier.
3000171990

Aviso
Rectificação

Nos termos dos avisos publicados no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 48, de 9 de Março de 2005, no anúncio n.º 3000166548, onde
se lê «[...] Isabel Margarida Marques Soares [...]» deve ler-se «[...]
Isabel Margarida Rocio Crespo Nobre Soares [...]»; no anúncio
n.º 3000166542, onde se lê «[...] Francisco Fernando Ferrador Men-
des [...]» deve ler-se «[...] Francisco Manuel Ferrador Mendes [...]»;
no anúncio n.º 3000166537, onde se lê «[...] escalão 5, índice [...]»
deve ler-se «[...] escalão 4, índice [...]»; no anúncio n.º 3000166544,
onde se lê «[...] escalão 2, índice 146 [...]» deve ler-se «[...] escalão 2,
índice 151 [...]»; no anúncio n.º 3000166547, onde se lê «[...] esca-
lão 2, índice 146 [...]» deve ler-se «[...] escalão 2, índice 151 [...]»;
no anúncio n.º 3000166538, onde se lê «[...], de 9 de Setembro. O
interessado deverá assinar [...]» deve ler-se «[...], de 9 de Setembro.
O interessado optou por manter o desenvolvimento indiciário da
categoria de origem. O interessado deverá assinar [...]».

31 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Xavier.
3000171992

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 78, de
21 de Abril de 2005, a p. 8534, foi publicado com inexactidão o aviso
n.º 179 da Câmara Municipal de Matosinhos. Assim, no n.º 6.3, onde
se lê «A avaliação curricular (para os concursos A, B e C)» deve ler-
-se «A avaliação curricular (para os concursos A, B e D)».

3000172160
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE MADEIRA
NOVA DE BAIXO, S. A.

Sede: Estrada da Malveira da Serra, 900, Cascais

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 12 309.

Número de identificação de pessoa colectiva 504002082.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas da Sociedade Agrícola de Madeira Nova de Baixo, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 20 de Junho de
2005, pelas 10 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto único. Alteração da denominação social da Sociedade para
Casa Agrícola Alexandre Relvas, S. A., com a consequente
alteração do artigo 1.º, que passará a ter a seguinte redacção:

«ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a forma de sociedade civil sob forma
comercial, com a denominação de Casa Agrícola Alexandre
Relvas, S. A.»

Poderão participar e votar na assembleia geral os Srs. Accionistas
que se encontrem nas condições previstas no artigo 11.º do contrato
de sociedade.

10 de Maio de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Duarte Vieira Pestana de Vasconcelos. 3000172256

IAP — INDÚSTRIA AVEIRENSE DE PESCA, S. A.
Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A IAP — Indústria Aveirense de Pesca, S. A., sociedade anónima
com sede na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, com o capital
social de € 2 250 000, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Ílhavo sob o n.º 292, a fl. 151 v.º do livro C-1, número de
identificação de pessoa colectiva 500138630, convoca os accionistas
para a assembleia geral da sociedade a realizar no dia 31 de Maio de
2005, pelas 18 horas e 30 minutos, nas instalações do Hotel Imperi-
al, em Aveiro, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório e as contas do exercício de 2004;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apura-

dos no referido exercício, a apresentar pelo conselho de
administração;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-
ção da sociedade do referido exercício.

Nos termos do artigo 10.º dos estatutos, a assembleia geral é cons-
tituída por todos os accionistas com direito de voto.

Só terão direito de voto os accionistas que sejam possuidores de
um mínimo de 100 acções, devendo, caso as mesmas estejam deposi-
tadas em qualquer instituição de crédito, fazer prova de depósito atra-
vés de carta emitida pela referida instituição com uma antecedência
não inferior a cinco dias relativamente à data designada para a reali-
zação da assembleia.

A cada 100 acções corresponde um voto.
O accionista com direito de voto pode fazer-se representar,

contanto que o representante seja um membro do conselho de admi-
nistração, o cônjuge, um seu descendente ou ascendente ou outro
accionista, bastando como instrumento de representação uma carta
assinada pelo accionista dirigida ao presidente da mesa.

29 de Abril de 2005. — A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Maria Paula Balseiro Vidal. 1000285128

CLIP — COLÉGIO LUSO-INTERNACIONAL DO PORTO, S. A.

Sede: Rua de Vila Nova, 1071-1199, freguesia de Aldoar,
concelho do Porto

Capital social: € 5 000 000

Matriculada na 1.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial do
Porto sob o n.º 1726.

Número de identificação de pessoa colectiva 503110175.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social, convoco os Srs. Accionis-
tas da sociedade Clip — Colégio Luso-Internacional do Porto, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral, na sede social, situada na Rua
de Vila Nova, 1071-1199, da freguesia de Aldoar, concelho do Porto,
no próximo dia 20 de Junho de 2005, pelas 16 horas, com a seguinte
ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício de 2004;

3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-
ção da sociedade;

4) Deliberar sobre o preenchimento das vagas abertas por re-
núncias apresentadas por membros dos órgãos sociais desta
sociedade;

5) Deliberar sobre a recomposição dos órgãos sociais e sobre a
ratificação de cooptações de membros do conselho de admi-
nistração realizadas até à data da assembleia; e

6) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a socieda-
de.

Nos termos do artigo 9.º do contrato social, podem participar na
assembleia geral todos os accionistas com direito de voto que, até
oito dias antes da data designada para a assembleia geral, tenham as
acções, quando nominativas, averbadas em seu nome no registo da
sociedade e, quando ao portador, registadas em seu nome no registo
da sociedade ou depositadas no cofre da sociedade ou de instituições
de crédito. O depósito em instituição de crédito tem de ser compro-
vado por carta emitida pela mesma que dê entrada na sociedade até
oito dias antes da data da realização da assembleia.

Atendendo ao disposto nos n.os 3 do artigo 9.º e 1 e 2 dos arti-
gos 10.º e 11.º do contrato de sociedade:

a) Caberá um voto a cada grupo de 100 acções;
b) Relativamente às acções nominativas, não serão contados

os votos superiores a 50 quando emitidos por um só accio-
nista;

c) Os accionistas que forem pessoas singulares podem fazer-se
representar na assembleia geral por um membro do conse-
lho de administração, pelo cônjuge, por ascendente ou por
descendente ou por outro accionista; as pessoas colectivas
far-se-ão representar por quem, para o efeito, designarem;

d) Como instrumento de representação, será necessária a apre-
sentação de carta contendo o nome e o domicílio do repre-
sentante e a data da assembleia, devidamente assinada, dirigida
ao presidente da mesa até ao início da reunião da assembleia
geral;

e) Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa, por escri-
to, até três dias antes da data da reunião, salvo se tiverem
comprovado o depósito das acções em instituição de cré-
dito.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, para
consulta, os elementos informativos e documentos mencionados nos
artigos 288.º e 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

28 de Abril de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Carlos Lucena. 3000172259
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AVISOS

TMN — TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.
Sede: Avenida de Álvaro Pais, 2, 1649-041 Lisboa

Capital social: € 47 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob n.º  2675.
Contribuinte n.º 502600268.

Aviso
Preço do serviço de terminação das chamadas vocais na rede da TMN

Tendo em conta a obrigação de transparência imposta pelo ICP-ANACOM à TMN — Telecomunicações Móveis Nacionais, S. A., no
âmbito da deliberação de 25 de Fevereiro de 2005, a TMN informa dos preços que pratica para o serviço de terminação de chamadas vocais
na sua rede móvel (mercado 16 da recomendação sobre mercados relevantes de produtos e serviços de comunicações electrónicas):

Terminação de chamada na rede móvel da TMN — € 0,1400 por minuto (sem IVA), com tarifação ao segundo a partir do primeiro
segundo e sem modulação horária.

 9 de Maio de 2005. — A Administradora, Maria Etelvina da Conceição Aguiar dos Santos. 3000172253

BALANCETES

BANCO MADESANT — SOCIEDADE UNIPESSOAL, S. A.

Sede: Avenida de Arriaga, 73, 2.º, sala 211, 9000-060 Funchal

Capital social: € 124 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira sob o n.º 1554.
Contribuinte n.º 511073267.

Balanço em 31 de Dezembro de 2004
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo —

bruto e provisões líquido Líquido

10+11+130 1 — Caixa e disponibilidades em
bancos centrais ............................ 619,41 619,41 1 031,84

12+13–130 2 — Disponibilidades à vista sobre
instituições de crédito ................. 197 961,52 197 961,52 116 338,76

20+21+280+281+ 3 — Outros créditos sobre insti-
+2880+2881+2890+ tuições de crédito ....................... 944 073 523,39 944 073 523,39 661 189 829,02

+2891–29 000–29 001–
–29 010–29 011–2951
16+22+23+282+283+ 4 — Créditos sobre clientes ........... 1 169 509 698,29 1 169 509 698,29 910 130 831,65

+287+2882+2883+2887+
+2892+2893+2897–29 002–

–29 003–29 012–29 013–
–29 017–2952

240+241+245+255+2480+ 5 — Obrigações e outros títulos de
+250+251+2580+26+2840+ rendimento fixo:
+2884+2894–290 140–2920–

–2921–2925–2953

2400+2401+2410+ a) Obrigações e outros títulos
+2500+2501+2510+ de rendimento fixo — De

+2600+2601+2610+2840+ emissores públicos .............
+2884+2894–290 140–29 200–

–29 210–2925–2953
2402+2411+2412+ b) Obrigações e outros títu-

+245+255+2480+2502+ los de rendimento fixo —
+2511+2512+2580+2602+ De outros emissores ..........
+2611+2612+2840+2884+

+2894–290 140–29 209–29 219–
–2925–2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações
próprias) .........................

243+244+245+255+2481– 6 — Acções e outros títulos de
–24 810+2490–2491+ rendimento variável .................... 778 771 436,07 – 1 874 733,03 776 896 703,04 691 415 060,59

+253+254+2581–25 810+
+2841–290 141–291–2923–
–2924–2925–2953+5624 (dev.)
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(Em euros)

Código Ano
Passivodas contas Ano anterior

30+31+35 1 — Débitos para com instituições de crédito ............................... – 944 774,76

30 020+30 120+ a) À vista .............................................................................
+30 220+31 020+

+31 220+31 320+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ............................................... – 944 774,76

32+33 2 — Débitos para com clientes ..................................................... – 513 196 154,18 – 30 803 571,71

3213+3223 a) Depósitos de poupança ....................................................
32–3213–3223+33 b) Outros débitos ................................................................. – 513 196 154,18 – 30 803 571,71

3200+3210+ ba) À vista ...................................................................
+3220+3230

b)–ba) bb) A prazo .................................................................. – 513 196 154,18 – 30 803 571,71

34 3 — Débitos representados por títulos ..........................................

341 a) Obrigações em circulação ................................................
340+342+349 b) Outros .............................................................................

36+39 4 — Outros passivos ..................................................................... – 32 557,77 – 30 263,65
52+54+56 (cre.)+ 5 — Contas de regularização ......................................................... – 16 465 733,31 – 21 009 491,98

+58 (cre.)+59
610+611+612+613 6 — Provisões para riscos e encargos ........................................... – 3 760 000 – 11 470

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ...................
610+611+613 b) Outras provisões .............................................................. – 3 760 000 – 11 470

619 6A — Fundo para riscos bancários gerais ...................................... – 473 913 824,68 – 393 913 824,68
60 8 — Passivos subordinados ........................................................... – 1 122 295 268,41 – 1 122 295 268,41
62 9 — Capital subscrito .................................................................... – 124 750 000 – 124 750 000

632 10 — Prémios de emissão ...............................................................
630+631+635+639 11 — Reservas ................................................................................ – 43 944 273,58 – 38 019 872,70

633 12 — Reservas de reavaliação .........................................................
66 13 — Resultados transitados ........................................................... – 562 149 937,49 – 510 830 329,53

69 (cre.) 14 — Lucro do exercício ................................................................ – 58 587 383,41 – 59 244 008,84
–––––––––––––––– –––––––––––––––

Total do passivo ............................. – 2 920 039 907,59 – 2 300 908 101,50

Rubricas extrapatrimoniais

Código
Ano actual Ano anteriordas contas

90+970 1 — Passivos eventuais .................................................................

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compromissos por endosso de efeitos
redescontados ..........................................................

(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo —

bruto e provisões líquido Líquido

400–490 17 — Participações ...........................
401–491 18 — Partes de capital em empre-     

sas coligadas ................................
41+460+4690–481 19 — Imobilizações incorpóreas ....... 10 262,66 – 4 561,12 5 701,54 9 122,38
42+461+462+463+ 10 — Imobilizações corpóreas ......... 324 751,17 – 254 987,15 69 764,02 109 302,83

+468+4691–482

420+4280+461–4820–48 280 (Das quais: Imóveis) ............... 45 239,29 – 29 778,40 15 460,89 19 984,89

27 003 11 — Capital subscrito não realizado ...
24 810+25 810 12 — Acções ou partes de capital

próprias .......................................
14+15+19+27– 13 — Outros activos ........................ 226,01 226,01 637 226,01

–27 003–29 007–2959–
–299+402+409–499

51+55+56 (dev.)+ 15 — Contas de regularização ......... 29 285 710,37 29 285 710,37 37 299 358,42
+58 (dev.)+59

69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício .............
.......................................... –––––––––––––– –––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Total do activo ... 2 922 174 188,89 – 2 134 281,30 2 920 039 907,59 2 300 908 101,50
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Código
Ano actual Ano anteriordas contas

970 Cauções a activos dados em garantia .........................

92 2 — Compromissos ....................................................................... 14 129 443,20 250 592 612,53

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda
com opção de recompra .........................................

O Conselho de Administração: Martín Manuel Armas Aguero — Antonio Bernardez Gumiel — Cátia Vanessa Alves Henriques Fernandes. —
O Técnico Oficial de Contas, José Duarte Gomes Figueira. 1000283442

BANIF — BANCO DE INVESTIMENTO, S. A.
Sede: Avenida de José Malhoa, lote 1792, Lisboa

Capital social: € 20 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1060.
Pessoa colectiva n.º 502261722.

Balanço em 30 de Setembro de 2004
(Em euros)

30 de Setembro de 2004
30 de Setembro

 de  2003
Código —

das contas Activo Activo Provisões Activo Activo
bruto e amortizações líquido líquido

10+11+130  1 — Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais ..................................... 3 473 787,83 3 473 787,83 726 902,87

12+13-130  2 — Disponibilidades à vista sobre ins-
tituições de crédito .......................... 42 222 176,05 42 222 176,05 7 153 166,50

20+21  3 — Outros créditos sobre instituições
de crédito ........................................ 12 154 735,77 12 154 735,77 39 050 390,11

22+282  4 — Créditos sobre clientes ................... 53 980 480,61 13 778,25 53 966 702,36 42 002 798,11
24+25  5 — Obrigações e outros títulos de ren-

dimento fixo ................................... 208 967 827,56 40 222,18 208 927 605,38 135 424 766,15

a) De emissores públicos ............... 10 320 136,08 4 991,77 10 315 144,31 4 664 580,30
b) De outros emissores .................... 198 647 691,48 35 230,41 198 612 461,07 130 760 185,85

243+253+254+255  6 — Acções e outros títulos de rendi-
mento variável ................................ 28 370 235,34 145 759,33 28 224 476,01 7 533 247,16

400-490  7 — Participações .................................
401-491  8 — Partes de capital em empresas co-

ligadas .............................................. 3 790 810,96 3 790 810,96 4 093 428,71
41+460-481  9 — Imobilizações incorpóreas ............. 3 131 899,71 1 592 515,34 1 539 384,37 2 099 644,10

42-482 10 — Imobilizações corpóreas ................ 2 047 016,28 806 387,27 1 240 629,01 1 281 933,05

420 (Das quais: Imóveis) ........................ 492 836,65 77 587,42 415 249,23 439 894,09

27003 11 — Capital subscrito não realizado .....
24810+25810 12 — Acções próprias ou partes de ca-

pital próprias ...................................
27 13 — Outros activos ............................... 909 451,14 113 480,75 795 970,39 1 374 012,30

51+55+58+59 15 — Contas de regularização ................ 45 128 953,51 45 128 953,51 33 425 643,89
69 16 — Prejuízo do exercício ....................

................................................ –––––––––––– ––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––
Total do activo ......... 404 177 374,76 2 712 143,12 401 465 231,64 274 165 932,95

(Em euros)

Código Passivo 30 de Setembro de 2004 30 de Setembro de 2003
das contas

30+31+35  1 — Débitos para com instituições de crédito ............................. 217 999 845,08 164 816 040,90

a) À vista ........................................................................... 27 488 255,91 3 520 619,39
b) A prazo ou com pré-aviso ............................................ 190 511 589,17 161 295 421,51

32+33+35  2 — Débitos para com clientes .................................................... 90 099 643,39 12 069 266,59

3213+3223 a) Depósitos de poupança ..................................................
32-3213-3223+ b) Outros débitos ................................................................ 90 099 643,39 12 069 266,59

+33+35

3200+3210+3220+3230 ba) À vista ................................................................. 73 390 144,82 3 088 586,42
b)–ba) bb) A prazo ................................................................ 16 709 498,57 8 980 680,17
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(Em euros)

Código Passivo 30 de Setembro de 2004 30 de Setembro de 2003
das contas

34  3 — Débitos representados por títulos ........................................ 15 000 000 37 334 773,06

a) Obrigações em circulação .............................................. 15 000 000 15 000 000
b) Outros ............................................................................ 22 334 773,06

36+39  4 — Outros passivos .................................................................... 417 854,39 805 785,99
52+54+58+59  5 — Contas de regularização ........................................................ 45 577 176,65 28 349 003,59

610+611+612+613  6 — Provisões para riscos e encargos ......................................... 532 611,14 769 854,05

612 a) Provisões para pensões .................................................
610+611+613 b) Outras provisões ............................................................ 532 611,14 769 854,05

619  6-A — Fundo para riscos bancários gerais ................................... 276,06
60  8 — Passivos subordinados ........................................................... 7 500 000 7 500 000
62  9 — Capital subscrito ................................................................... 20 000 000 20 000 000

630+639 11 — Reservas ............................................................................... 1 798 375,18 1 027 054,26
633 12 — Reservas de reavaliação .......................................................
66 13 — Resultados transitados ..........................................................
69 14 — Lucro do exercicío .............................................................. 539 725,81 1 493 878,45

.......................................................................................... ––––––––––––– –––––––––––––
Total do passivo ......................................................... 401 465 231,64 274 165 932,95

Rubricas extrapatrimoniais
(Em euros)

1 — Passivos eventuais ...................................................................................................................................................... 235 066 888

Dos quais:

Aceites e endossos ..................................................................................................................................................
Cauções e activos dados em garantia ..................................................................................................................... 224 142 168

2 — Compromissos ............................................................................................................................................................ 86 095 169

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .............................................................

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000168920

CAPITAL CÂMBIOS — AGÊNCIA DE CÂMBIOS, S. A.

Sede: Rua da Trindade, 10, Chaves

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Chaves sob o n.º 770.
Contribuinte n.º 503492400.

Balanço em 31 de Dezembro de 2004
(Em euros)

2004
Activo

Activo Amortizações Activo 2003
bruto e provisões líquido

1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................ 240 761 240 761 208 913
2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 40 882 40 882 41 622
3 — Outros créditos sobre instituições de crédito ...........................
4 — Créditos sobre clientes .............................................................
5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ......................

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emis-
sores públicos .........................................................................

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros
emissores ................................................................................

(Dos quais: Obrigações próprias) .......................................

6 — Acções e outros títulos de rendimento variável ......................
7 — Participações ............................................................................
8 — Partes de capital em empresas coligadas .....................................
9 — Imobilizações incorpóreas ........................................................ 47 641 12 725 34 916 34 916

10 — Imobilizações corpóreas ........................................................... 51 400 39 798 11 602 12 976

(Dos quais: Imóveis de serviço próprio) ...........................

11 — Capital subscrito não realizado ................................................
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(Em euros)

2004
Activo

Activo Amortizações Activo 2003
bruto e provisões líquido

12 — Acções próprias ou partes de capital próprias .........................
13 — Outros activos ..........................................................................
15 — Contas de regularização ............................................................ 259 259
16 — Prejuízo de exercício ................................................................ 541
........................................................................................................... –––––––––––– –––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––

Total do activo ................................... 380 943 52 523 328 420 298 968

(Em euros)

Passivo 2004 2003

1 — Débitos para com instituições de crédito ........................................................................................ 70 257 81 616

a) À vista .......................................................................................................................................... 70 527 81 616
b) A prazo ou com pré-aviso ...........................................................................................................

2 — Débitos para com clientes ...............................................................................................................

a) Depósitos de poupança .................................................................................................................
b) Outros débitos ...............................................................................................................................

ba) À vista ..................................................................................................................................
bb) A prazo ................................................................................................................................

3 — Débitos representados por títulos ...................................................................................................
4 — Outros passivos ............................................................................................................................... 58 140 35 010
5 — Contas de regularização ................................................................................................................... 16 296 1 296
6 — Provisões para riscos e encargos ....................................................................................................

a) Provisões para pensões e encargos similares ................................................................................
b) Outras provisões ...........................................................................................................................

 6-A — Fundo para riscos bancários gerais ...............................................................................................
8 — Passivos subordinados ......................................................................................................................
9 — Capital subscrito .............................................................................................................................. 150 000 150 000

10 — Prémios de emissão .........................................................................................................................
11 — Reservas ........................................................................................................................................... 31 045 28 919
12 — Reservas de reavaliação ...................................................................................................................
13 — Resultados transitados .....................................................................................................................
14 — Lucro do exercício .......................................................................................................................... 2 682 2 127

––––––––––– ––––––––––

Total do passivo ..................................................... 328 420 298 968

Demonstração de resultados em 31 de Dezembro de 2004

(Em euros)

Débito 2004 2003

A) Custos

1 — Juros e custos equiparados ............................................................................................................... 5 482 10 825
2 — Comissões ........................................................................................................................................ 1 239 1 585
3 — Prejuízos em operações financeiras ................................................................................................ 29
4 — Gastos gerais administrativos .......................................................................................................... 41 472 25 280

a) Custos com o pessoal ...................................................................................................................... 24 225 9 341

Dos quais:

(Salários e vencimentos) ........................................................................................................... 22 332 7 031
(Encargos sociais) ...................................................................................................................... 1 893 2 310

Dos quais:

(Com pensões) ...........................................................................................................................

b) Outros gastos administrativos ......................................................................................................... 17 247 15 939

5 — Amortizações do exercício .............................................................................................................. 1 374 2 410
6 — Outros custos de exploração ........................................................................................................... 50 50
7 — Provisões para crédito vencido e para outros riscos ......................................................................
8 — Provisões para imobilizações financeiras ........................................................................................

10 — Resultado da actividade corrente ..................................................................................................... 3 732 5 118
11 — Perdas extraordinárias ..................................................................................................................... 2 127
13 — Impostos sobre lucros ..................................................................................................................... 1 026 840
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(Em euros)

Débito 2004 2003

14 — Outros impostos .............................................................................................................................. 24 24
15 — Lucro do exercício .......................................................................................................................... 2 682 2 127

........................................................................................................................................................ –––––––––– ––––––––––
Total ...................................................................... 53 378 45 268

(Em euros)

Crédito Dezembro 2004 Dezembro 2003

B) Proveitos

1 — Juros e custos equiparados ............................................................................................................... 815 611

Dos quais:

(De títulos de rendimento fixo) ................................................................................................

2 — Rendimentos de títulos ....................................................................................................................

a) Rendimentos de acções, quotas e outros títulos de rendimento variável .......................................
b) Rendimento de participações ..........................................................................................................
c) Rendimento de partes de capital com empresas coligadas .............................................................

3 — Comissões ........................................................................................................................................ 14
4 — Lucros em operações financeiras .................................................................................................... 52 441 44 643
5 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a créditos e provisões para

passivos eventuais e para compromissos ........................................................................................
 6 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valores mobiliários que tenham o carác-

ter de imobilizações financeiras, participações e partes de capital em empresas coligadas ...........
7 — Outros proveitos de exploração ......................................................................................................
8 — Resultado da actividade corrente .....................................................................................................
9 — Ganhos extraordinários ................................................................................................................... 122

11 — Prejuízo do exercício ......................................................................................................................
–––––––––– ––––––––––

Total ...................................................................... 53 378 45 268

O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) — Pela Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 1000283008

RECTIFICAÇÕES

FUNDO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO PPR/E PLATINIUM
Rectificação ao regulamento de gestão

Foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 115, de 17 de Maio de 2004, o regulamento de gestão do Fundo de Poupança Reforma/
Educação PPR/E Platinium, no qual o artigo 1.º termina no n.º 8.

14 de Abril de 2005. — Pela Futuro — Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A., (Assinatura ilegível.) 3000171956
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
AVEIRO

CACIA — C.A AVEIRENSE COMPONENTES
PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S. A.

Sede: Apartado 10 Cacia, 3810-653 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4480/
990308 ; identificação de pessoa colectiva n.º 504463969.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano do exercício de 2003, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Março de 2005. — A Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2008666018

MURTOSA

AQUACRIA PISCÍCOLAS, S. A.

Sede: Lugar e freguesia da Torreira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 00004/
891204; inscrição n.º 44; número e data da apresentação: 01/
100305.

Certifico que pela apresentação supra referida se procedeu ao re-
gisto de deliberação de redução do capital social para € 1 100 000.

Data da deliberação: 14 de Fevereiro de 2005.

11 de Março de 2005. — A Conservadora Interina, Maria João de
Almeida Rocha Pedrosa de Moura. 2004536535

OVAR

RAMADA INTERNACIONAL — SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1201/
920710; identificação de pessoa colectiva n.º 502802405; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 02/050218.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço de capital para
€ 375 000, após um reforço de € 225 000, realizado em dinheiro,
subscrito pelos sócios da seguinte forma: Nuno Lino de Castro Rama-
da Leite — € 250; Marta Lino de Castro Ramada Leite — € 250 e
José Manuel Ramada Rodrigues Leite — € 224 500, em reforço das
suas quotas e alteração parcial do pacto social, quanto ao seu arti-
go 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de trezentos e setenta e cinco mil euros,
encontra-se totalmente realizado e corresponde à soma de quatro
quotas: uma, de trezentos e setenta e dois mil euros, titulada em nome
do sócio José Manuel Ramada Rodrigues Leite; e três de mil euros
cada, tituladas uma em nome de cada um dos sócios Nuno Lino de
Castro Ramada Leite, Marta Lino de Castro Ramada Leite e Diogo
Gastão Martins Ramada Leite.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007613891

JESSILAR — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE TAPEÇARIAS E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2579/
030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506414922; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/050218.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço de capital para
€ 185 000, após um reforço de € 180 000, realizado em dinheiro,
subscrito pelos sócios da seguinte forma: Manuel de Oliveira Cardo-
so — € 162 000 e Maria do Céu Marques Teixeira Cardoso —
 € 18 000, na proporção e em reforço das suas quotas e alteração
parcial do pacto social, quanto ao seu artigo 3.º, cuja redacção actu-
alizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de cento e oitenta e cinco mil euros, encontra-se
totalmente realizado e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
cento e sessenta e seis mil e quinhentos euros, e outra, de dezoito mil
e quinhentos euros, tituladas uma em nome de cada um dos sócios,
respectivamente, Manuel de Oliveira Cardoso, e mulher, Maria do Céu
Marques Teixeira Cardoso.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007613948

AVELINO & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1992/
000323; identificação de pessoa colectiva n.º 504928406; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/050216.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas em
31 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007613867

EFACEC — MOTORES ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 115/
460412; identificação de pessoa colectiva n.º 500225702; inscri-
ção n.º 34; número e data da apresentação: 07/050215.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de designação de fiscal úni-
co para o quadriénio 2004-2007.

Efectivo: Pricewaterhousecoopers & Associados — Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Avenida da Liberda-
de, 245, 8.º, A, Coração de Jesus, Lisboa, representada por António
Joaquim Brochado Correia (ROC), casado, com escritório na Rua do
Arq. Cassiano Barbosa, 569, 2.º, direito, trás, Porto; suplente — José
Pereira Alves (ROC), casado, com escritório na Rua de Alfredo
Keil, 257, A, 3.º, esquerdo, Porto.

Data: 30 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007613840

PEREIRA LOPES & FILHOS — INDÚSTRIA
MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2058/
000810; identificação de pessoa colectiva n.º 505330814; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/050111.
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Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de aumento de capital para
€ 40 000, sendo o aumento de € 35 000, realizado em dinheiro, subs-
crito pelos sócios na proporção e em reforço das suas quotas, e alte-
ração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actua-
lizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quarenta
mil euros e correspondente à soma de quatro quotas dos valores no-
minais de:

a) Uma de vinte mil e quatrocentos euros pertencente ao sócio
Manuel Pereira Lopes;

b) Uma outra de seis mil e oitocentos euros pertencente ao sócio
Jaime Manuel Moreira Lopes;

c) Duas de seis mil e quatrocentos euros, cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios Rui Manuel Moreira Lopes e Paulo Pedro Morei-
ra Lopes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, esta conforme o original.

14 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007612780

SANTA MARIA DA FEIRA

TÊXTEIS, LEITE & RODRIGUES

Sede: Zona Industrial do Maoso, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03453/920316; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 09/041123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 4 de Novembro de 2004.

6 de Dezembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005188620

SÃO JOÃO DA MADEIRA

VIRGÍLIO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1152/920831; identificação de pessoa colectiva
n.º 502827521; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 05/20050415.

Certifico que foi proferida decisão final, transitada em julgado em
10 de Março de 2005 que declarou dissolvida a ré Virgílio &
Lopes, L.da, em virtude de não ter procedido no prazo legal ao au-
mento do seu capital para o montante mínimo legal de 5000 euros.

Está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 3000171713

VALE DE CAMBRA

INACEINOX — INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
INOXIDÁVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 329/881121; identificação de pessoa colectiva n.º 502062290;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 17/20050309.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Designação dos órgãos socais para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente — Abel Martins e Oliveira,

casado, residente no Edifício do Cruzeiro, 2.º direito, Vila Chã, Vale
de Cambra; vogais — Luzia Valente Moreira, casada, residente no

Edifício do Cruzeiro, 2.º, direito, Vila Chã, Vale de Cambra; e Arlindo
Fernandes Moreira, casado, residente na Rua do Pombal, 1, Vale de
Figueira, Tabuaço.

Fiscal único: efectivo — Cravo, Fortes, Antão e Associado, SROC,
87, com sede na Rua de Eng. Silvério P. Silva, 3, 3.º, F, Aveiro, re-
presentada por Avelino Azevedo Antão, casado, ROC n.º 589; suplen-
te — João Serrana da Naia Fortes, ROC n.º 636, casado, residente na
Avenida de 25 de Abril, 72, 3.º, direito, trás, Aveiro.

Data da deliberação: 30 de Março de 2004.

Conferido, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Augusta Teixeira Ferreira da Silva. 2007113538

BEJA
ALMODÔVAR

PAFOCO — CONSULTORES EM GESTÃO
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 184/
050303; identificação de pessoa colectiva n.º 506629988; número
e data da apresentação: 01/050303.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi alterado parcialmente o con-
trato, tendo o artigo 2.º, n.º 1, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Monte Novo das Janelas,
Moinhos de Vento, freguesia de Santa Clara a Nova, concelho de
Almodôvar.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 2001332823

CUBA

ARTE TRADICIONAL — CALÇADOS ARTESANAIS, L.DA

Sede: Bairro Novo, lote 19, freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 00187/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503380105; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 02/02032005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração do pacto, e em consequência, alterado o parágrafo único
do artigo 5.º, que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes, sócios
ou não, que forem designados em assembleia geral e serão remunera-
dos ou não conforme aí for deliberado.

2 — Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é necessá-
ria a intervenção de um gerente.

O pacto social na sua redacção actualizada fica depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

10 de Março de 2005. — A Ajudante, em exercício, Artemisa de
Jesus Piçarra Nobre. 2001474830

MOAGEM PALBOR, L.DA

Sede: Rua do Norte, 6, freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 00049/
720919; identificação de pessoa colectiva n.º 500194580;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 15; números
e data das apresentações: 02 e 03/20050215.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções do gerente João Miguel Borralho Pinheiro
da Silva, por renúncia em 31 de Janeiro de 2005.

2) Nomeação do gerente Fernando Leovigildo de Vasconcelos
Gouveia, por deliberação em 31 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante em exercício, Artemisa
de Jesus Piçarra Nobre. 2001474822

OURIQUE

QUINTA DA ARRÁBIDA — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 00204/
280592; identificação de pessoa colectiva n.º 502268816;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 01 e 02/050209.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 ficou a constar a cessa-

ção de funções do vogal Keith Robert Payne, por renúncia.
Data: 17 de Janeiro de 2005.
Pela inscrição n.º 19, ficou a constar a nomeação de vogal.
Nomeado: Miguel Luís da Silva Tabosa Vaz, casado.
Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2005.
Duração do mandato: 31 de Dezembro de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Virgínia
Ventura Bento Candeias. 2001753756

BRAGA

BRAGA

CLATO — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E TELEMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Carmo, 70, Merelim (São Paio), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6713/
000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504846264; data da
apresentação: 040812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006612077

G. I. B. — GESTÃO IMOBILIÁRIA DE BRAGA, S. A.

Sede: Centro Comercial Minho Center, Rodovia Sul,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5478/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503893773; data do
depósito: 041112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006624504

G. I. B. — GESTÃO IMOBILIÁRIA DE BRAGA, S. A.

Sede: Centro Comercial Minho Center, Rodovia Sul,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5478/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503893773; data do
depósito: 041112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006624512

TLCI — SOLUÇÕES INTEGRADAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: Lugar da Estrada, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7299/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505201771; data do
depósito: 040802.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006636405

TLCI — SOLUÇÕES INTEGRADAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: Lugar da Estrada, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7299/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505201771; data do
depósito: 040802.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

25 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002036748

GALPORINVEST — IMOBILIÁRIA, S. A

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 3, 1.º, esquerdo,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8566/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506201112; data do
depósito: 20040728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006606026

GALPORINVEST — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 3, 1.º, esquerdo,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8566/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506201112; data do
depósito: 20040728.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de contas
do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006606018

EQUIDRAÚLICA — REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HIDRAÚLICOS, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4519/
950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503367044; data da
apresentação: 040827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006613618

FAFE

BASTOS, CASTRO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 312/820329;
identificação de pessoa colectiva n.º 501270485; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 13/20050404.

Certifico que foi efectuada a dissolução, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Decisão judicial — declarada a dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos.
Data do trânsito em julgado: 16 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Cerqueira.
2007139944

EMPRESA TÊXTIL CENTRAL DE CEPÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 51, fl. 34,
do C-1; inscrição E-4, fl. 29 v.º e fl. 30, n.º 1885; número e data
da apresentação: 15/20050404.

Certifico que foi efectuada a dissolução da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Decisão judicial — declarada a dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos.
Data do trânsito em julgado: 12 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Cerqueira.
2007140667

GUIMARÃES

CONSTRUÇÕES SERSONIA, L.DA

Sede: Lugar da Cruz, freguesia de Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9705;
identificação de pessoa colectiva n.º 504577670; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 13 a 15/20050307.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente Sérgio Maria Lima Ferreira, a designação do gerente José
Ricardo Freitas Cruz e a mudança da sede da referida sociedade para o
lugar de Ruibós, freguesia de Sande São Clemente, Guimarães.

9 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006417452

CRIAMODA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CONFECÇÃO, L.DA

Sede: Edifício Luzaga, lote 11, B, lugar do Pedral, Candoso,
Tiago, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4968;
identificação de pessoa colectiva n.º 503512842; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20050307.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para a Rua de S. João Baptista, 3 418, Ponte, Guimarães.

9 de Março de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2008330770

VILA NOVA DE FAMALICÃO

DAVID DA SILVA SAMPAIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 4132/961125; identificação de pessoa colectiva
n.º 503785440; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006254340

MARIA DE LURDES ARAÚJO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4163/970107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503803880; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007024314

PROPRIAVE — PROPRIEDADES DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3499/940325; identificação de pessoa colectiva
n.º 503188034; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007760177

MACORIMPE — COMÉRCIO MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3829/950914; identificação de pessoa colectiva
n.º 503499633; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007024284

MIRANDA AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3976/960308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503634930; data da apresentação: 06082004.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007024306

ADOLFO SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5598/000822; identificação de pessoa colectiva
n.º 504826751; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005121932

M. JOÃO & A. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4104/961016; identificação de pessoa colectiva
n.º 503743704; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007760797

J. DIAS CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3439/931221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503132799; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007760185

SANTOS & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3958/960221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621099; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007762927

MACSEPOL — ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5975/010706; identificação de pessoa colectiva
n.º 505570254; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763117

SARA — COZINHA REGIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3003/920716; identificação de pessoa colectiva
n.º 502804866; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004235454

PROENSAL — PROJECTOS DE ENGENHARIA
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3344/930629; identificação de pessoa colectiva
n.º 503041580; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006254375

FAMAPÃO — PADARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5236/000222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504368370; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004235403

ELECTRO CAMÕES — ACESSÓRIOS
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5333/000601; identificação de pessoa colectiva
n.º 503725781; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004235446

RAIFAMA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5804/010411; identificação de pessoa colectiva
n.º 505418630; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008332004

A. RAFAEL & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1269/811006; identificação de pessoa colectiva
n.º 501210148; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763060
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PORVITÓRIA — INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1299/811223; identificação de pessoa colectiva
n.º 501215093; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007779986

PADARIA, CONFEITARIA MILAGRE DAS ROSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5185/000106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504564498; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004235411

NÓS NORTE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2376/890914; identificação de pessoa colectiva
n.º 502224215; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008320146

LOPES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1954/870617; identificação de pessoa colectiva
n.º 501847820; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763109

JOLENA — INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1592/850205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501574654; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007779978

CONFLEX — CONTENTORES FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1777/860716; identificação de pessoa colectiva
n.º 501693181; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763028

CANTARIAS LANDIM DE OSÓRIO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1796/860903; identificação de pessoa colectiva
n.º 501707867; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007762943

GARCIA COSTA,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2184/880902; identificação de pessoa colectiva
n.º 502033940; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763052

BALAÇO ACTIVO — CONTABILIDADE E GESTÃO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7092/030407; identificação de pessoa colectiva
n.º 506435970; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007762900

CENTRO EQUESTRE E TURÍSTICO DO VALE
DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6368/011210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504755765; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006254448

PADARIA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4677/980714; identificação de pessoa colectiva
n.º 504198653; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007776723

L & A GOMES — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4787/981023; identificação de pessoa colectiva
n.º 504276107; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008320138
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CARNEIRO & CORUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4792/981026; identificação de pessoa colectiva
n.º 504276018; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007762056

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA ILDA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4075/960819; identificação de pessoa colectiva
n.º 503706264; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007762102

JOAQUIM FARIA — CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4115/961112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503763993; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008331962

IVNF — IMOBILIÁRIA DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4126/961119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503764949; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007779960

SOHAB — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2864/911210; identificação de pessoa colectiva
n.º 502533820; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007238420

COMINFER — SOCIEDADE COMERCIAL
DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2964/920603; identificação de pessoa colectiva
n.º 502776544; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763087

CONFECÇÕES SANFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6059/010808; identificação de pessoa colectiva
n.º 505536870; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004222352

DUARTE & GUIMARÃES — EXTRACÇÃO
DE AREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2129/880420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501969730; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006258370

ANDRADE & ALMEIDA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2296/890424; identificação de pessoa colectiva
n.º 502153660; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000543685

BARBOSA & AMORIM — COMÉRCIO DE MATERIAIS
TÊXTEIS E GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2844/911119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502656107; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006255240

CCJA — CONTABILIDADE DE CARLOS
CASTRO & JOSÉ AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1876/870120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501769544; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005114588

SALDANHA & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1998/871221; identificação de pessoa colectiva
n.º 501912754; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008330494
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J & J FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3153/930304; identificação de pessoa colectiva
n.º 502960698; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008330630

S. NOGUEIRA & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 673/750804; identificação de pessoa colectiva
n.º 500405131; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002133760

MATOS REIS & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 813/770818; identificação de pessoa colectiva
n.º 500685037; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008330362

NARALEX — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1634/850729; identificação de pessoa colectiva
n.º 501546227; data da apresentação: 040803.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008330460

O ARCAZ — GALERIA DE ARTE E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3371/930804; identificação de pessoa colectiva
n.º 503050652; data da apresentação: 06082004.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006254421

ORNATO — IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7170/030723; identificação de pessoa colectiva
n.º 505590409; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2008330931

FERGOTEX — FÁBRICA DE MALHAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1500/831115; identificação de pessoa colectiva
n.º 501481583; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007238683

FERRAZ & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 962/790709; identificação de pessoa colectiva
n.º 500876746; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763044

COUTO & BRANDÃO — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2093/880307; identificação de pessoa colectiva
n.º 501947647; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763095

FERNANDO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6647/020211; identificação de pessoa colectiva
n.º 503722887; data da apresentação: 040802.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

12 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007763036

FARIA & RORIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 714/760512; identificação de pessoa colectiva
n.º 500643156; data da apresentação: 020130.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferi, está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000199762

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

SANTA ROSA — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 55/960304; identificação de pessoa colectiva n.º 503644234;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/050224.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte facto:

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação de contas: 23 de Novembro de 2004.

24 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Elisa do Rosário
Pacheco Afonso. 2001373180

CARRAZEDA DE ANSIÃES

AUTO TÁXIS LOPES & CANELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 5/280585; identificação de pessoa colectiva n.º 500529868;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 01, 02 e 03/050207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerente de José Fortunato Lopes em 18 de
Janeiro de 2005, por renúncia.

Cessação de funções de gerente de Maria Isabel Canelhas Lopes,
em 18 de Janeiro de 2005, por renúncia.

Alteração parcial do pacto:
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Sócios e quotas: Norberto Augusto de Castro Gonçalves e Maria

Estela Trigo Gonçalves — € 2500, cada.
Gerência: pertence a ambos os sócios.
Forma de obrigar: com a assinatura do sócio Norberto Augusto de

Castro Gonçalves.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Aníbal Tito
Fernandes dos Reis. 2001529104

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ANTÓNIO ALMEIDA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2607/20050223; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20050223.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre António Sebastião de Almeida Afon-
so e Piedade Lourenço Nunes Afonso, casados entre si na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Almeida & Lourenço, L.da, e
tem a sua sede no Bairro Novo, 2, Pousafoles, na freguesia de Sarze-
das, concelho de Castelo Branco.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto posto de abastecimento de combustí-
veis líquidos, Comércio a retalho de produtos alimentares n. e.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de dois mil quatrocentos e cinquenta euros pertencente à sócia
Piedade Lourenço Nunes Afonso, e a outra de valor nominal de dois
mil quinhentos e cinquenta euros pertencente ao sócio António Se-
bastião de Almeida Afonso.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
de assembleia geral, será exercida por ambos os sócios desde já nome-
ados gerentes, sendo suficiente a intervenção de qualquer um para
obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, na pro-
porção das respectivas quotas, até ao montante global igual ao dobro
do capital social mediante deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições de
prestação, remuneração e reembolsos que forem fixados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada, antes do registo da sociedade
na conservatória respectiva, a movimentar o capital social para fa-
zer face às despesas inerentes à sua constituição, inicio de actividade,
e aquisição de equipamento.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492701

CENTAURO (PORTUGAL) — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1170/920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502842326;
números e data do depósito: PC-1 e 2/20040903.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492744

CENTRO ENFERMAGEM SENHORA DA PIEDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2605/20050218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20050218.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que António Ribeiro Nunes, casado na comu-
nhão geral com Maria Arminda Mateus Nunes, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Centro Enfermagem Senhora da
Piedade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Rafeiro, 6-
-A, rés-do-chão, freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, prestação de serviços de enferma-
gem.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único, António Ribeiro Nunes.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme decisão do sócio único, fica afecta ao gerente ou ge-
rentes, sócio ou não sócio, que vierem a ser designados.

2 — Para obrigara sociedade e suficiente a intervenção de um ge-
rente.

3 — Ficam desde já designados gerentes o sócio único, António
Ribeiro Nunes e a não sócia, Maria Arminda Mateus Nunes, casada,
residente na Avenida de Nuno Álvares, bloco B, 3.º, esquerdo, Caste-
lo Branco.

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a sociedade
os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492663
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SURRYTÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2604/20050218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/20050218.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Ricardo Jorge Neto Correia de Oli-
veira e Susana Raquel Nunes Fonseca Neto, casados entre si na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SURRYTÊXTIL, L.da, e tem a sua sede
na Rua do J. A. Morão, 27, freguesia e concelho de Castelo Branco.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de têxteis para
o lar, inclui a confecção e colocação de cortinados, colchas e afins.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, representado por duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencendo uma ao sócio Ricardo Jorge Neto
Correia de Oliveira e outra à sócia Susana Raquel Nunes Fonseca Neto.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sufici-
ente a intervenção de qualquer um dos gerentes, para obrigar a soci-
edade.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamento com-
plementar de empresas.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar a
crédito o depósito constituído no Banco Santander Totta, S. A., agên-
cia de Castelo Branco, correspondente ao capital da sociedade para
pagamento de despesas correntes da sociedade ao abrigo da alínea b)
do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais,
estabelecendo-se ainda, que ficam por conta da sociedade as despesas
inerentes à sua constituição e oficialização.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492655

CAPINE — COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA
INDUSTRIAL NOVA ESPERANÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 978/900219; identificação de pessoa colectiva n.º 500635579;
averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12;
números e data das apresentações: 10 a 12/20050217.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à cooperativa em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções da directora Maria Isabel dos Santos Pires
Mesquita Corgas, em 2 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

2) Cessação de funções do fiscal Manuel Frade Carreiro Apoliná-
rio, em 2 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

3) Designação dos membros da direcção e do conselho fiscal, para
o restante triénio 2003-2006, por deliberação de 2 de Fevereiro de
2005.

Direcção: presidente — Maria Fernanda Cardoso Martins, divorci-
ada.

Fiscalização: presidente — Rita Maria Baptista de Jesus Vicente,
solteira.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492680

O COMETA — SERIGRAFIA ARTES GRÁFICAS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1426/950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503387584;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 13; números e datas das apre-
sentações: 17/20041123 e 21/20050225.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de designação de gerente e alteração parcial
do pacto.

Gerente designado: O sócio Álvaro Manuel Reis Batista, por deli-
beração de 11 de Novembro de 2004.

Alteração: aditado o parágrafo único do artigo 2.º e alterados os
artigos 3.º e 7.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. Por deliberação dos sócios poderá a sociedade participar
noutras sociedades, em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades reguladas por leis especiais ou que tenham
objecto social diferente desta sociedade.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do
valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio João Maurício
Lopes Gregório Castilho; uma quota do valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Fernando Marques Jorge;
uma quota do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio José Luís de Brito Rocha; uma quota do valor no-
minal de quinhentos euros, pertencente ao sócio Álvaro Manuel Reis
Batista.

ARTIGO 7.º

A deliberação de dissolução e liquidação da sociedade será tomada
com os votos correspondentes a sessenta por cento do capital social.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005485195

VAZ MATEUS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2235/20020307; identificação de pessoa colectiva
n.º 506042839; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 05/20050223.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi efectuado o registo de mudança de sede
da sociedade em epígrafe para Avenida de António Sérgio, 2, rés-do-
-chão, loja 10, Castelo Branco.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492736

FILXANA VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1971/20000915; identificação de pessoa colectiva
n.º 505114720; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 04/
20050223.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovadas as contas em 2 de Fevereiro de 2005.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492728
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TRANSPORTES CARDOSA & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2050/20010517; identificação de pessoa colectiva
n.º 505315785; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 03/
20050223.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de designação de gerentes, por deliberação de
8 de Março de 2004.

Gerentes designadas: Célia Maria Pedreira Rodrigues, solteira e Carla
Alexandra Rodrigues, solteira.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005492710

FUNDÃO

SOLAIDE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
ALCAIDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 119;
identificação de pessoa colectiva n.º 500271925; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/20050114.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Dissolução de sociedade por mútuo acordo dos sócios, Eduardo Sal-
vado Rito, Fernando Salvado Rito, António José Salvado Rito, Vítor
Batista Esteves, Manuel Pomba Rito, João Barros Gertrudes, Manuel
Barros Gertrudes e José Eduardo Atalaia Faísca e encerramento de
liquidação da sociedade com aprovação das contas em 5 de Janeiro de
2005.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2008514056

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

PAULIFOZ — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02244/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504347683.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064731

TÁXI — ANTÓNIO ARLINDO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02724/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505630109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064740

F. CRISTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02372/990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504607375.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064758

FRANGOS DO JARDIM — CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02150/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504139649.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064766

SIMÕES COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00542/780712; identificação de pessoa colectiva n.º 500775370.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064774

TECIPA — TRANSFORMAÇÕES PAPELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02162/980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504158449.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064790

B. DA ROCHA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01418/911112; identificação de pessoa colectiva n.º 500972621.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064804
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SOCIEDADE DE PESCA PEDRO & RENATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02749/011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505923050.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064391

LEGAFOZ — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02226/981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504265016.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064405

MOVIMENTO — CONTABILIDADE E VERIFICAÇÃO
DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01475/920506; identificação de pessoa colectiva n.º 502781130.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064413

MÓVEIS MONDEGO DE AZENHA E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00728/810925; identificação de pessoa colectiva n.º 501178180.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064537

CARDOSO & PAULA — MONTAGENS ELÉCTRICAS
E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02983/20030502; identificação de pessoa colectiva
n.º 506573982.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064812

ERTECNA — EMPRESA DE REVESTIMENTOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01204/891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502268328.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064820

AUTO MECÂNICA JOÃO LOUREIRO — REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02800/20020311; identificação de pessoa colectiva
n.º 506053962.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064294

FOZESPLANADA, EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02392/991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504678850.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007064286

SANTARÉM
OURÉM

HOLDIPAR — CONSULTORIA FINANCEIRA, S. A.

Sede: Rua da Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02719;
identificação de pessoa colectiva n.º 507224507; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20050217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, e se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HOLDIPAR — Consultoria Finan-
ceira, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Estrada de Fátima, fre-
guesia de Atouguia, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sede poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — Mediante deliberação do conselho de administração, a socie-
dade poderá:

a) Abrir ou encerrar sucursais, filiais, delegações ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente;

b) Participar no capital de outras sociedades, criar novas empresas
ou participar na sua criação e associar-se pela forma que julgar con-
veniente a quaisquer entidades, singulares ou colectivas, colaborar com
elas através da sua direcção ou fiscalização e nelas tomar interesse
sob qualquer forma.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
financeira, informática, de recursos humanos e na área da qualidade.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, representado por cinquenta mil acções com o
valor nominal de um euro cada uma.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador conforme as
exigências da lei ou ao seu titular como mais convier e reciproca-
mente convertíveis.

3 — As acções serão representadas por títulos de uma, cinco, dez,
cem, e múltiplos de cem acções, a todo o tempo substituíveis por
agrupamento ou subdivisão.

4 — Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser feitas por chan-
cela.

5 — A sociedade pode emitir acções escriturais nos termos da lei e
bem assim converter as acções tituladas em escriturais.

ARTIGO 5.º

1 — Na subscrição das acções representativas de aumento de capi-
tal em dinheiro, terão preferência os accionistas proporcionalmente
ao número de acções que possuírem à data da elevação do capital.

2 — A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de pre-
ferência dos accionistas relativamente a qualquer aumento de capital
e nomeadamente para um aumento deliberado ou a deliberar pelo
conselho de administração, nos termos admitidos por lei.

ARTIGO 6.º

1 — Na realização de entradas referentes a aumento de capital
social; o accionista entrará em mora, nos termos legais, após inter-
pelação.

2 — Os accionistas que se encontrem em mora serão avisados por
carta registada de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias para
efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida de juros
moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de perderem a
favor da sociedade as acções em relação às quais se verificar a mora
e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas acções.

3 — As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das por carta registada aos interessados.

4 — Deve também ser publicado um anúncio onde constem, sem
referência aos titulares, os números das acções perdidas a favor da
sociedade e a data da perda.

5 — As acções serão oferecidas aos demais accionistas na propor-
ção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns não
manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuseram, a
adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

6 — Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 7.º

1 — Por decisão unânime dos accionistas, podem ser exigidas pres-
tações acessórias, gratuitas, de capital, até ao décuplo do capital so-
cial.

2 — Todos os accionistas concorrerão para as prestações acessóri-
as, proporcionalmente à sua participação no capital social, ou de
acordo com o que for deliberado em assembleia geral.

3 — As prestações acessórias serão restituídas aos accionistas, quan-
do estas se tomarem desnecessárias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previstos
na lei, em conformidade com o que for deliberado em assembleia-
-geral.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias den-
tro dos limites legais e praticar sobre elas todas as operações que a lei
permita.

2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumento de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar di-
versamente.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção, composto por um número ímpar de membros, accionistas ou não,

com um mínimo de três e máximo de cinco, eleitos por um período
de quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 — A assembleia geral fixará o número de administradores dentro
dos limites estabelecidos e procederá à designação, de entre os admi-
nistradores eleitos, do presidente do conselho de administração.

3 — O conselho de administração tem a faculdade de prover atra-
vés de cooptação até à próxima assembleia geral, as vagas que se
verificarem no conselho.

4 — Cada administrador caucionará, ou não, o exercício do seu cargo
se e pela forma que a assembleia geral vier a fixar.

5 — A caução determinada pode ser substituída pelo administrador
por um contrato de seguro a favor da sociedade suportando esta os
encargos na parte em que a indemnização exceda mil euros.

ARTIGO 11.º

1 — O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez em
cada mês e sempre que for convocado pelo presidente ou por dois
administradores.

2 — As reuniões serão efectuadas na sede: social ou em qualquer
outro local, quando os interesses da sociedade o exijam.

3 — O conselho de administração não pode funcionar nem delibe-
rar sem a presença da maioria dos administradores.

4 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por um outro administrador mediante carta dirigida ao presidente, mas
cada mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

5 — As deliberações do conselho de administração constarão de
actas assinadas por todos os que nelas hajam participado.

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração exercerá os mais amplos pode-
res de gestão dos negócios e interesses da sociedade, com as compe-
tências que por lei e por este contrato lhe são conferidas e aquelas
que a assembleia geral especialmente lhe atribuir.

2 — Compete nomeadamente ao conselho, de administração, sem
prejuízo das demais atribuições que a lei e este contrato lhe confe-
rem:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e ope-
rações relativos ao seu objecto social;

b) Representar a sociedade, propor e contestar quaisquer acções,
transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em arbitragens;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Deliberar sobre o apoio técnico ou financeiro a prestar a soci-

edades em que seja titular de acções, quotas ou partes sociais, nome-
adamente realizando reuniões, cedendo pessoal, concedendo avales,
fianças, empréstimos ou suprimentos;

e) Realizar quaisquer operações comerciais e bancárias que interes-
sem à sociedade.

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade obriga-se pelas seguintes formas:
a) Pela intervenção conjunta de dois dos administradores;
b) Pela intervenção de um só administrador em quem o conselho

de administração tenha delegado expressamente poderes para o acto;
c) Pela intervenção dos mandatários sociais, no âmbito do respec-

tivo mandato.
2 — Em actos de mero expediente é suficiente a intervenção de

um administrador ou de um mandatário no âmbito do mandato.

ARTIGO 14.º

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único que
deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais contas.

3 — A eleição e o desempenho de funções de fiscalização pelo fis-
cal único ou pelo suplente serão regulados pelas disposições legais
respeitantes ao revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte
aplicável, pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus mem-
bros.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas, ou registado em seu nome nos livros da sociedade ou de-
positado em cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo
ao portador.

2 — O depósito em instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.
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3 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 — Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista ou pelas pessoas a quem a lei atribuir esse
direito, podendo, os que não possuírem o número de acções necessá-
rio para terem direito de voto, agrupar-se por forma a perfazê-lo,
devendo designar por acordo um só de entre eles para os representar
na assembleia geral.

5 — As representações previstas no número anterior serão comu-
nicadas por carta ao presidente da mesa da assembleia-geral, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até oito dias úteis antes da data designada para
a assembleia.

6 — As acções em mora não têm direito de voto.
7 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os

accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por cem do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, e um
secretário, eleitos de quatro em quatro anos, podendo ser reelegíveis
por uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados com a antecedência mínima legal no Diário da
República e num jornal da localidade da sede da sociedade ou, na falta
deste, num dos jornais aí mais lidos.

2 — A assembleia geral reunirá uma vez por ano, nos três meses
subsequentes ao termo de cada exercício, para apreciação da situação
anual da sociedade, do relatório de gestão, balanço e contas, e sempre
que o conselho de administração ou o órgão de fiscalização o julguem
necessário ou quando requerida por accionistas possuidores de acções,
averbadas ou depositadas com a antecedência mínima de 30 dias e que
representem, pelo menos, cinco por cento do capital social.

3 — Os accionistas que estejam em condições de requerer a convo-
cação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta com assinatu-
ra reconhecida, indicando com precisão os assuntos a incluir na or-
dem da dia.

ARTIGO 18.º

1 — Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, serão
destinados aos fins que a assembleia geral deliberar, podendo ser to-
talmente aplicados a reservas ou distribuídos pelos accionistas ou uma
coisa e outra.

2 — Em cada exercício poderá ser constituída uma reserva para
estabilização dos dividendos até ao limite que a assembleia geral de-
terminar.

ARTIGO 19.º

Os administradores, assim como os outros membros dos corpos
sociais, serão remunerados, ou não, nos termos e conforme o que for
fixado em assembleia-geral.

ARTIGO 20.º

Ficam desde já designados os seguintes órgãos sociais para o pri-
meiro quadriénio:

Conselho de administração: presidente — Lino Dias Pereira; vo-
gais — Pedro José Vieira Pereira; Pedro Miguel Fernandes Morais; Carla
Sofia Oliveira Pereira; João Pedro Carreira da Silva.

Fiscal único — Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes & V.
Simões, SROC, Avenida de Fernão Magalhães, 619, Edifício Monde-
go, sala 101, Coimbra; suplente — Fernando Alberto de Macedo Mota
Ferrão Tavares, ROC, Rua das Laceiras, Recardães, Águeda.

Assembleia geral: presidente — Anabela Pereira Oliveira, casada,
residente na Rua da Arreota, em Cova Alta, Santa Catarina da Serra,
Leiria; secretário — Marilyn Regalado Rito, solteira, maior, residen-
te na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 10, em Chainça, Leiria.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
administração autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em
nome daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que
definitivamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equi-
pamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing,
comprar e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer em-
préstimos e prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, fi-
cando a administração ainda autorizada a levantar, no todo ou em

parte, o capital social depositado em nome da sociedade, para pagar
os encargos respeitantes àqueles negócios, bem como os respeitantes
à constituição e registo da sociedade.

Conferido, está conforme.

7 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006970950

ACELSPORT — ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
DE EVENTOS DESPORTIVOS, S. A.

Sede: Rua da Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02718;
identificação de pessoa colectiva n.º 507194322; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, e se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACELSPORT — Organização e Reali-
zação de Eventos Desportivos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Estrada de Fátima, fre-
guesia de Atouguia, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sede poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — Mediante deliberação do conselho de administração, a socie-
dade poderá:

a) Abrir ou encerrar sucursais, filiais, delegações ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente;

b) Participar no capital de outras sociedades, criar novas empresas
ou participar na sua criação e associar-se pela forma que julgar con-
veniente a quaisquer entidades, singulares ou colectivas, colaborar com
elas através da sua direcção ou fiscalização e nelas tomar interesse
sob qualquer.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a organização e a realização de even-
tos desportivos, a exploração florestal e comércio de madeiras.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
sessenta mil euros, representado por sessenta mil acções com o valor
nominal de um euro cada uma.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador conforme as
exigências da lei ou ao seu titular como mais convier e reciproca-
mente convertíveis.

3 — As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 100, e
múltiplos de 100 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupa-
mento ou subdivisão.

4 — Os títulos representativos, das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser feitas por chan-
cela.

5 — A sociedade pode emitir acções escriturais nos termos da lei e
bem assim converter as acções tituladas em escriturais.

ARTIGO 5.º

1 — Na subscrição das acções representativas de aumento de capi-
tal em dinheiro, terão preferência os accionistas proporcionalmente
ao número de acções que possuírem à data da elevação do capital.

2 — A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de pre-
ferência dos accionistas relativamente a qualquer aumento de capital
e nomeadamente para um aumento deliberado ou a deliberar pelo
conselho de administração, nos termos admitidos por lei.

ARTIGO 6.º

1 — Na realização de entradas referentes a aumento de capital
social, o accionista entrará em mora, nos termos legais, após inter-
pelação.

2 — Os accionistas que se encontrem em mora serão avisados por
carta registada de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias para
efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida de juros
moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de perderem a
favor da sociedade as acções em relação às quais se verificar a mora
e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas acções.
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3 — As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das por carta registada aos interessados.

4 — Deve também ser publicado um anúncio onde constem, sem
referência aos titulares, os números das acções perdidas a favor da
sociedade e a data da perda.

5 — As acções serão oferecidas aos demais accionistas na propor-
ção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns não
manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuseram a adquiri-
-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

6 — Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 7.º

1 — Por decisão unânime dos accionistas, podem ser exigidas pres-
tações acessórias, gratuitas, de capital, até ao décuplo do capital so-
cial.

2 — Todos os accionistas concorrerão para as prestações acessóri-
as, proporcionalmente à sua participação no capital social, ou de
acordo com o que for deliberado em assembleia geral.

3 — As prestações acessórias serão restituídas aos accionistas, quan-
do estas se tornarem desnecessárias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previstos
na lei, em conformidade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias den-
tro dos limites legais e praticar sobre elas todas as operações que a lei
permita.

2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumento de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar di-
versamente.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção, composto por um número ímpar de membros, accionistas ou não,
com um mínimo de três e máximo de cinco, eleitos por um período
de quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 — A assembleia geral fixará o número de administradores dentro
dos limites estabelecidos e procederá à designação, de entre os admi-
nistradores eleitos, do presidente do conselho de administração.

3 — O conselho de administração tem a faculdade de prover atra-
vés de cooptação até à próxima assembleia geral, as vagas que se
verificarem no conselho.

4 — Cada administrador caucionará, ou não, o exercício do seu cargo
se e pela forma que a assembleia geral vier a fixar.

5 — A caução determinada pode ser substituída pelo administrador
por um contrato de seguro a favor da sociedade suportando esta os
encargos na parte em que a indemnização exceda mil euros.

ARTIGO 11.º

1 — O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez em
cada mês e sempre que for convocado pelo presidente ou por dois
administradores.

2 — As reuniões serão efectuadas na sede: social ou em qualquer
outro local, quando os interesses da sociedade o exijam.

3 — O conselho de administração não pode funcionar nem delibe-
rar sem a presença da maioria dos administradores.

4 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por um outro administrador mediante carta dirigida ao presidente, mas
cada mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

5 — As deliberações do conselho de administração constarão de
actas assinadas por todos os que nelas hajam participado.

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração exercerá os mais amplos pode-
res de gestão dos negócios e interesses da sociedade, com as compe-
tências que por lei e por este contrato lhe são conferidas e aquelas
que a assembleia geral especialmente lhe atribuir.

2 — Compete nomeadamente ao conselho de administração, sem
prejuízo das demais atribuições que a lei e este contrato lhe confe-
rem:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e ope-
rações relativos ao seu objecto social;

b) Representar a sociedade, propor e contestar quaisquer acções,
transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em arbitragens;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;

d) Deliberar sobre o apoio técnico ou financeiro a prestar a soci-
edades em que seja titular de acções, quotas ou partes sociais, nome-
adamente realizando reuniões, cedendo pessoal, concedendo avales,
fianças, empréstimos ou suprimentos;

e) Realizar quaisquer operações comerciais e bancárias que interes-
sem à sociedade.

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade obriga-se pelas seguintes formas:
a) Pela intervenção conjunta de dois dos administradores;
b) Pela intervenção de um só administrador em quem o conselho

de administração tenha delegado expressamente poderes pára o acto;
c) Pela intervenção dos mandatários sociais, no âmbito do respec-

tivo mandato.
2 — Em actos de mero expediente é suficiente a intervenção de

um administrador ou de um mandatário no âmbito do mandato.

ARTIGO 14.º

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único que
deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 — A eleição e o desempenho de funções de fiscalização pelo fis-
cal único ou pelo suplente serão regulados pelas disposições legais
respeitantes ao revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte
aplicável, pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus mem-
bros.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas, ou registado em seu nome nos livros da sociedade ou de-
positado em cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo
ao portador.

2 — O depósito em instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia-geral.

4 — Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista ou pelas pessoas a quem a lei atribuir esse
direito, podendo, os que não possuírem o número de acções necessá-
rio para terem direito de voto, agrupar-se por forma a perfazê-lo,
devendo designar por acordo um só de entre eles para os representar
na assembleia geral.

5 — As representações previstas no número anterior serão comu-
nicadas por carta ao presidente da mesa da assembleia-geral, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até oito dias úteis antes da data designada para
a assembleia.

6 — As acções em mora não têm direito de voto.
7 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os

accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por cem do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, e um
secretário, eleitos de quatro em quatro anos, podendo ser reelegíveis
por uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados com a antecedência mínima legal no Diário da
República e num jornal da localidade da sede da sociedade ou, na falta
deste, num dos jornais aí mais lidos.

2 — A assembleia geral reunirá uma vez por ano, nos três meses
subsequentes ao termo de cada exercício, para apreciação da situação
anual da sociedade, do relatório de gestão, balanço e contas, e sempre
que o conselho de administração ou o órgão de fiscalização o julguem
necessário ou quando requerida por accionistas possuidores de acções,
averbadas ou depositadas com a antecedência mínima de 30 dias e que
representem, pelo menos, cinco por cento do capital social.

3 — Os accionistas que estejam em condições de requerer a convo-
cação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta com assinatu-
ra reconhecida, indicando com precisão os assuntos a incluir na or-
dem do dia.

ARTIGO 18.º

1 — Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, serão
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destinados aos fins que a assembleia geral deliberar, podendo ser to-
talmente aplicados a reservas ou distribuídos pelos accionistas ou uma
coisa e outra.

2 — Em cada exercício poderá ser constituída uma reserva para
estabilização dos dividendos até ao limite que a assembleia geral de-
terminar.

ARTIGO 19.º

Os administradores, assim como os outros membros dos corpos
sociais, serão remunerados, ou não, nos termos e conforme o que for
fixado em assembleia-geral.

ARTIGO 20.º

Ficam desde já designados os seguintes órgãos sociais para o pri-
meiro quadriénio:

Conselho de administração: presidente — Lino Dias Pereira; vo-
gais — Franclim Vieira Alves; Raul Cristina Ribeiro; António José
Azevedo da Costa e Silva; Pedro José Vieira Pereira.

Fiscal único — Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes &
V. Simões, SROC, Avenida de Fernão Magalhães, 619, Edifício Mon-
dego, sala 101, Coimbra; suplente — Fernando Alberto de Macedo
Mota Ferrão Tavares, ROC, Rua das Laceiras, Recardães, Águeda.

Assembleia geral: presidente — Anabela Pereira Oliveira, casada,
residente na Rua da Arreota, Cova Alta, Santa Catarina da Serra, Leiria;
secretário — Marilyn Regalado Rito, solteira, maior, residente na Rua
da Nossa Senhora de Fátima, 10, Chainça, Leiria.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
administração autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em
nome daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que
definitivamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equi-
pamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing,
comprar e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer em-
préstimos e prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, fi-
cando a administração ainda autorizada a levantar, no todo ou em
parte, o capital social depositado em nome da sociedade, para pagar
os encargos respeitantes àqueles negócios, bem como os respeitantes
à constituição e registo da sociedade.

Conferido, está conforme.

7 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006970941

SETÚBAL
BARREIRO

NUTASA — NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS
PARA A PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1146/
891130; identificação de pessoa colectiva n.º 502262206; inscri-
ções n.os 25, 26 e 27; números e data das apresentações: 07, 08 e
09/05110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 12.º,
13.º, 16.º e 17.º do pacto, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, sendo o seu número mínimo de três e o máximo
de sete, eleitos anualmente pela assembleia geral.

2 — A assembleia geral que eleja os membros do conselho de ad-
ministração, escolherá igualmente, de entre estes, o presidente e o
vice-presidente do conselho de administração.

3 — Os membros do conselho de administração não serão remune-
rados, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 — Ao conselho de administração compete a gestão de todos os
negócios e interesses da sociedade, bem como a representação desta,
detendo, para o exercício das competências referidas, os mais amplos
poderes.

2 — O conselho de administração poderá delegar num dos seus
membros a gestão corrente da sociedade.

3 — O conselho de administração poderá ainda delegar numa co-
missão executiva, formada por um número impar de administradores
a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 16.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura isolada do presidente do conselho de administra-

ção;
b) Pela assinatura do vice-presidente em conjunto com a de qual-

quer dos vogais do conselho de administração;
c) Pela assinatura conjunta de três membros da comissão executiva;
d) Pela assinatura de mandatário ou procurador com poderes bas-

tantes para o acto.
ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade caberá a um fiscal único e a um suplen-
te, eleitos anualmente pela assembleia geral.

2) Nomeação dos órgãos sociais em 22 de Janeiro de 2003 — exer-
cício de 2003:

Conselho de administração: presidente — João António de Jesus
Rodrigues, divorciado, Avenida de 5 de Outubro, 20, 7.º, Lisboa; vice-
-presidente — Tereza Pompilho Bueno, solteira, maior, Avenida de
5 de Outubro, 20, 7.º, Lisboa; vogais — Carlos Alberto Matos Cortes,
casado, Rua de Val de Mouros, 12, Alcochete; José Luís Monteiro da
Mata Torres, casado, passeio dos Mastros, lote 4, 17, 01H, 5.º, B,
Moscavide; e Jorge António da Silva Martins, casado, Rua de Francis-
co Rokue Aguiar, 1, Edifício 2, 1.º, direito, Oeiras.

Fiscal único — Barroso, Dias, Caseiro e Associados — Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas (SROC n.º 29), representado por Pedro
Manuel Aleixo Dias, casado, Calçada da Palma de Baixo, 10, 11.º, A,
Lisboa; suplente — Fonseca, Barros e Associados Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas (SROC n.º 47), representada por António José
Carvalho de Barros, (ROC n.º 966), casado, Avenida dos Bombeiros
Voluntários de Algés, 69, 9.º, esquerdo, Algés.

3) Nomeação dos órgãos sociais em 31 de Dezembro de 2003:
Conselho de administração: presidente — João António de Jesus

Rodrigues; vice-presidente — Tereza Pompilho Bueno, solteira, mai-
or, Avenida de 5 de Outubro, 20, 7.º, Lisboa; vogais — José Carlos
Correia Viana Nunes, divorciado, Rua de Mestre Frederico de Frei-
tas, 9, 1.º, esquerdo, Lisboa; José Luís Monteiro da Mata Torres; e
Jorge António da Silva Martins.

Fiscal único — Barroso, Dias, Caseiro e Associados Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representado por Pedro Manuel Aleixo
Dias; suplente — Sandra Maria Simões Filipe (ROC n.º 995), solteira,
maior, Rua de Moçambique, 321, 1.º, esquerdo, Bairro Calouste Gul-
benkian Alcabideche.

2 de Fevereiro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2006684485

VILA REAL
VILA POUCA DE AGUIAR

OLIVEIRA, MOURA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 18; inscrição n.º 371 fl. 110 v.º E.3; número e data da
apresentação: 03/050427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Decisão Judicial.
Autor: Ministério Público.
Ré: Oliveira, Moura & C.a, L.da

Conteúdo dispositivo da sentença: declaração de dissolução da ré.
Data do trânsito em julgado: 10 de Março de 2005.
Prazo para liquidação: três anos.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 3000172107

CASTRO SOUSA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 180/940518; identificação de pessoa colectiva
n.º 503192856; inscrição n.º 6; data da apresentação: 050427.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Decisão judicial.
Autor: Ministério Público.
Ré: Castro Sousa & Teixeira, L.da

Conteúdo dispositivo da sentença: declaração de dissolução da ré.
Data do trânsito em julgado: 24 de Fevereiro de 2005.
Prazo para liquidação: três anos.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2005713678

SOCIEDADE MINEIRA DE ALFARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 12; inscrição n.º 370 fl. 110 v.º E.3; número e data da
apresentação: 02/050427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Decisão Judicial.
Autor: Ministério Público.
Ré: Sociedade Mineira de Alfarela, L.da

Conteúdo dispositivo da sentença: declaração de dissolução da ré.
Data do trânsito em julgado: 10 de Março de 2005.
Prazo para liquidação: 3 anos.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2005713686

VISEU
OLIVEIRA DE FRADES

FRADIPLÁS — SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, apartado 67,
lote 101, Souto de Lafões

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 452/010427; identificação de pessoa colectiva n.º 504539388;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 02/050309.

Certifico que a sociedade supra referenciada procedeu ao registo do
aumento de capital para quinhentos mil euros, sendo o aumento de
quatrocentos mil euros, através da emissão de quarenta mil novas
acções ao portador, de valor nominal de dez euros, cada uma, subscri-
tas pelo accionista Luís Henrique Barros Quinta pelo que alteram
parcialmente o contrato de sociedade, quanto ao artigo 4.º, n.º 1, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado é de quinhentos mil
euros, representado por cinquenta mil acções, ao portador, com o
valor nominal de dez euros, cada.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actu-
alizada, fica depositado na pasta respectiva.

9 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria Margarida Martins
da Costa Henriques Flores. 2007261707

MIMÁGUEDA — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S. A.

Sede: Zona Industrial, lugar de Vilarinho, freguesia de Souto de
Lafões, concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 601/040715; identificação de pessoa colectiva n.º 506123421;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 03; números e
data das apresentações: 01 e 02/050311.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes regis-
tos:

Cessação de funções de vice-presidente de José Faria da Silva, a
partir de 10 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

Designação de vice-presidente do conselho de administração:
Designado: Sérgio Carlos Santos Lopes Ferreira.
Data da deliberação: 10 de Fevereiro de 2005.

14 de Março de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007261715

TONDELA

CONSTRUÇÕES IRMÃOS ALMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00685/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504107518; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/110305.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
sido alterados os artigos 4.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e
oito cêntimos e corresponde à soma de duas quotas iguais cio valor
nominal de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e
oitenta e nove cêntimos, pertencentes ao sócio Almiro Abelheira
Marques.

5.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência Almiro Abe-
lheira Marques.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008249336

A FUNERÁRIA DE ASSUNÇÃO & COIMBRA, L.DA

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 268, su-
plemento, de 15 de Novembro de 2004, a p. 25 440, saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade A FUNERÁRIA DE AS-
SUNÇÃO & COIMBRA, L.DA, sob o n.º 2003635564. Assim onde se
lê «A FUNERÁRIA DA ASSUNÇÃO & COIMBRA, L.DA» deve-se
ler «A FUNERÁRIA DE ASSUNÇÃO & COIMBRA, L.DA» e «Matrí-
cula n.º 00350/040189», deve-se ler «Matrícula n.º 350/890104».

11 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000170360

VISEU

ATELIER TINOCO — CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3084;
identificação de pessoa colectiva n.º 503734390; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/20041227.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 31 de Março de 1999.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737489
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,40

Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.


