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1. Concursos públicos

PARTE A

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Anúncio

Concurso público � Largo da Parreirinha � execução
de obras de arranjos urbanísticos

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal da
Amadora, Departamento de Obras Municipais, Travessa de Vasco da
Gama, 7, 2700-961 Amadora (telefone: 214942937; fax: 214927837).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Largo da Parreirinha, freguesia da
Brandoa.

b) A empreitada consiste em montagem e desmontagem de esta-
leiro, movimento de terras, pavimentação, escadas, muros/bancos,
mobiliário urbano, rede de drenagem pluvial, rede de rega, serralha-
rias, modelação do terreno, preparação do terreno, plantações e
sementeiras, conservação e infra-estruturas eléctricas.

c) Preço base � 474 164,04 euros mais IVA.
4 � Prazo máximo de execução � 40 semanas.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais, no
horário normal de expediente e até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) Podem ser solicitadas cópias na Divisão de Gestão Orçamen-
tal, 2.º andar, edifício dos Paços do Concelho, até cinco dias antes
da data fixada para entrega das propostas, mediante o pagamento de
43,96 euros (IVA incluído) em dinheiro ou cheque visado a favor do
tesoureiro da Câmara Municipal da Amadora.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na Secretaria do Depar-
tamento de Obras Municipais até às 12 horas do dia 15 de Janeiro
de 2003.

b) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso repre-

sentantes dos concorrentes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões do

Departamento de Obras Municipais (Travessa de Vasco da Gama),
pelas 10 horas e 30 minutos do dia 16 de Janeiro de 2003.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total de adjudicação.
9 � A empreitada é por série de preços e o pagamento será as-

segurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Muni-
cipal da Amadora.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Apenas serão admitidos concorrentes titulares de certi-
ficado de classificação de empreiteiros de obras públicas que conte-
nham a(s) seguinte(s) autorização(ões) (Portaria n.º 412-I/99):

1.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente ao
valor da sua proposta;

12.ª e 13.ª e 14.ª subcategorias da 3.ª categoria e 1.ª subcate-
goria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeite(m).

b) Os concorrentes têm de apresentar os documentos discrimina-
dos nos artigos 67.º, 68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, conforme a situação aplicável à firma concorrente.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é o definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas:

70 % � Preço da proposta;
30 % � Prazo de execução.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos nem propostas vari-
antes ao projecto (ou parte dele).

20 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Moreira Raposo. 3000079328

Anúncio

Concurso público � Plano integrado
do Zambujal � beneficiação em eixos viários

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal da
Amadora, Departamento de Obras Municipais, Travessa de Vasco da
Gama, 7, 2700-961 Amadora (telefone: 214942937; fax:
214927837).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia da Buraca.
b) A empreitada consiste em estabilização da base, execução de

novas camadas de desgaste, recuperação de passeios e lancis e recu-
peração e incremento de sumidouros, caixas de visita e colectores.

c) Preço base � 183 994,58 euros.
4 � Prazo máximo de execução � 24 semanas.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais, no
horário normal de expediente e até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) Podem ser solicitadas cópias na Divisão de Administração Fi-
nanceira, 2.º andar, edifício dos Paços do Concelho, até cinco dias
antes da data fixada para entrega das propostas, mediante o paga-
mento de 9,46 euros (IVA incluído) em dinheiro ou cheque visado a
favor do tesoureiro da Câmara Municipal da Amadora.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na Secretaria do Depar-
tamento de Obras Municipais até às 12 horas do dia 13 de Janeiro
de 2003.

b) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso repre-

sentantes dos concorrentes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões do

Departamento de Obras Municipais (Travessa de Vasco da Gama),
pelas 10 horas e 30 minutos do dia 14 de Janeiro de 2003.
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8 � O valor da caução é de 5 % do preço total de adjudicação.
9 � A empreitada é por série de preços e o pagamento será as-

segurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Muni-
cipal da Amadora.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Apenas serão admitidos concorrentes titulares de certi-
ficado de classificação de empreiteiros de obras públicas que conte-
nham a(s) seguinte(s) autorização(ões) (Portaria n.º 412-I/99):

Empreiteiro geral de estradas e 1.ª subcategoria da 3.ª catego-
ria e da classe correspondente ao valor da sua proposta.

b) Os concorrentes têm de apresentar os documentos discrimina-
dos nos artigos 67.º, 68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, conforme a situação aplicável à firma concorrente.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é o definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas � o preço mais baixo.
14 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam

alterações das cláusulas do caderno de encargos nem propostas vari-
antes ao projecto (ou parte dele).

20 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Moreira Raposo. 3000079331

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Anúncio

Empreitada de execução das infra-estruturas eléctricas
e telefónicas do Parque Industrial de Angra do He-
roísmo.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Angra do He-
roísmo, Praça Velha, 9700-201 Angra do Heroísmo (Açores) (tele-
fones: 295212131/2/3; fax: 295212107).

2 � Modalidade de concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Parque Industrial de Angra do He-
roísmo, concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira.

b) Designação da empreitada � «Execução das infra-estruturas
eléctricas e telefónicas do Parque Industrial de Angra do Heroísmo».

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição:

Código CPA � secção F, divisão 45, grupos 45.1 e 45.2, clas-
ses 45.11 e 45.21, categorias 45.11.2, 45.21.3 e 45.21.4,
subcategorias 45.11.21, 45.21.35 e 45.21.44, 45.11.23,
45.21.37 e 45.21.46;

Obras para colocação, em vala, de infra-estruturas de alimenta-
ção de energia eléctrica e telefones no Parque Industrial de
Angra do Heroísmo, incluindo, ainda, caixas, armários, pos-
tos de transformação e movimentação de terras para os fu-
turos arruamentos.

Custo estimado dos trabalhos � 1 010 000 euros.
c) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorren-

tes contemplar a totalidade dos trabalhos discriminados.
d) A empreitada não inclui a elaboração por parte do adjudicatá-

rio de nenhuma parte do projecto.
4 � Prazo de execução da obra � 180 dias, nas condições do

caderno de encargos.
5 � a) Exame e pedido de documentos � o processo de con-

curso pode ser examinado na Câmara Municipal de Angra do He-
roísmo, Praça Velha, 9700 Angra do Heroísmo (Açores), durante
as horas normais de expediente (das 8 horas e 30 minutos às 16 ho-
ras e 30 minutos).

Podem ser pedidas cópias autenticadas dos elementos acima refe-
ridos à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Os elementos acima referidos devem ser pedidos por escrito des-
de a data deste anúncio até ao fim do segundo terço do prazo para
a apresentação das propostas, sendo fornecidos no prazo de cinco
dias contados a partir da data de recepção do respectivo pedido es-
crito na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

b) Custo do processo de concurso � 60 euros por exemplar, a
que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, a pagar em numerário ou
cheque passado à ordem da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

6 � a) Data e hora limites para recepção das propostas � as
propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do 30.º dia a
contar do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da
República.

b) Local de entrega das propostas � Secção de Atendimento do
Público da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Praça Velha,
9701-857 Angra do Heroísmo, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.

c) Língua de redacção das propostas � as propostas, bem como
os documentos que as acompanham, deverão ser redigidas em língua
portuguesa, nas condições do programa de concurso.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto público do concurso os con-
correntes ou as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, nos termos do programa de con-
curso.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � o acto pú-
blico do concurso terá lugar às 10 horas do dia útil seguinte ao do
limite do prazo para entrega das propostas, na Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo, sita na morada indicada no n.º 1.

8 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicada
a empreitada prestará uma caução no valor correspondente a 5 %
do preço total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada (modalidades de financiamento e de
pagamento) � a empreitada é por série de preços.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Qualificação dos concorrentes � podem ser admitidos a
concurso:

11.1 � Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as se-
guintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Por-
taria n.º 660/99, de 17 de Agosto):

a) Das 1.ª, 2.ª e 6.ª subcategorias da 5.ª categoria, das classes
correspondentes ao valor dos trabalhos na sua proposta.

11.2 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados ade-
quado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades
competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/
2001, de 21 de Fevereiro, a qual indicará os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à ca-
pacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a clas-
sificação atribuída nessa lista.

11.3 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, 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 do
programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados a par-
tir da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será efectuada à
proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do arti-
go 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo-se aos
seguintes factores de apreciação das propostas e respectiva ponde-
ração, por ordem decrescente de importância:

1) Preço (50 %) � serão atribuídos 10 valores à proposta de
mais baixo preço e 1 valor à proposta de mais alto preço,
sendo as restantes classificações calculadas proporcionalmen-
te, com uma aproximação de duas casas decimais;

2) Valia técnica da proposta (30 %), nos seguintes termos:

a) Adequação do plano de trabalhos (15 %);
b) Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra (15 %).

Estes dois subfactores serão analisados e pontuados sepa-
radamente, em escala de 1 a 10, sendo a respectiva classi-
ficação obtida pela expressão SF = 10 × (Sf/Sfmax), em que
Sf e Sfmax são, respectivamente, a pontuação da proposta
em apreço e a maior pontuação atribuída;

3) Prazo de execução (20 %) � serão atribuídos 10 valores à
proposta com prazo mais baixo e às restantes propostas
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serão atribuídos valores inversamente proporcionais ao seu
desvio em relação àquela, com uma aproximação de duas
casas decimais, usando, para o efeito, a seguinte fórmula:

 Po
Nc = � × 10

Pc

em que:

Nc = nota do concorrente em análise;
Po = prazo mais baixo apresentado;
Pc = prazo do concorrente em análise.

14 � Variantes e propostas condicionadas � não é permitida a
apresentação de variantes ao projecto ou a parte dele ou propostas
que envolvam alteração das cláusulas do caderno de encargos.

7 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio
Humberto Rocha de Ávila. 1000163939

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, Rua de Jerónimo
Barbosa, 5140 Carrazeda de Ansiães (telefone: 278616115; fax:
278616404).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � concelho de Carrazeda de Ansiães.
b) Designação da empreitada � Parque de lazer, Fontelonga.
Categoria do serviço � arruamentos, edifícios, iluminação pública,

rede de abastecimento de água e águas residuais, posto de transfor-
mação.

Preço base � 266 800 euros mais IVA.
4 � O prazo de execução é de 240 dias, incluindo sábados, do-

mingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser solicitados ou examinados nas instalações da Câmara
Municipal de Carrazeda de Ansiães, até cinco dias antes da data li-
mite para a entrega das propostas, de segunda-feira a sexta-feira,
das 9 às 17 horas.

b) O custo do processo de concurso é de 100 euros mais IVA, a
pagar em dinheiro ou cheque passado a favor da Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas �
até às 17 horas do dia 23 de Janeiro de 2003.

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas para a Câmara
Municipal de Carrazeda de Ansiães, 5140 Carrazeda de Ansiães, à
Divisão de Administração Geral.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa. Porém, quando pela sua própria natureza ou origem es-
tiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acom-
panhar de tradução devidamente legalizada, em relação à qual decla-
re aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os
respectivos originais.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados,
conforme condições do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 24 de Janeiro de
2003, pelas 10 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Carrazeda de Ansiães.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5 % do valor
da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades de pa-
gamento processar-se-ão por medição mensal.

10 � A este concurso podem concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem intenção de se constituírem juridicamente,
tendo em vista a celebração do contrato, em regime de consórcio
externo.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e à
avaliação das condições de carácter económico e técnico � é
exigido o certificado de classificação de empreiteiro obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as autorizações de natu-
reza necessária para a realização da obra e da classe correspon-
dente ao valor da proposta ou documento equivalente, conforme
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com alteração da Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto.

a.1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios da 1.ª ca-
tegoria, da classe correspondente ao valor da proposta; ou

a.2) As 1.ª, 5.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias 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) A 12.ª subcategoria da 1.ª categoria e a 1.ª subcategoria da
5.ª categoria, da classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitam.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados da data
do acto público do concurso.

13 � Verificação da aptidão dos concorrentes:
13.1 � Capacidade económica e financeira
13.2 � Capacidade técnica
Para avaliação da capacidade económica e financeira, os concor-

rentes terão de apresentar balanços e contas de resultados relativos
aos anos de 1999, 2000 e 2001:

Valores mínimos
Índices de aceitação

(média dos três anos)

Liquidez geral (percentagem) .............................. 103,85
Autonomia financeira ......................................... 9,85
Grande cobertura do imobilizado (percentagem) ... 115,69

Serão consideradas como não tendo aptidão técnica para a execu-
ção da obra as empresas que não verifiquem cumulativamente os
parâmetros seguidamente descritos, sendo por isso excluídas � exe-
cução (concluídas ou em curso) de três obras de natureza pública e
do mesmo tipo da obra posta a concurso, iniciadas nos últimos cin-
co anos, acompanhadas de certificados de boa execução passados pelo
dono da obra. Os certificados devem referir o montante, data, prazo
e local de execução das obras e se as mesmas foram ou estão a ser
executadas de acordo com as regras de arte.

O valor de uma das obras referidas no parágrafo anterior deverá
ser superior a 50 % do preço base do concurso e as restantes supe-
riores a 30 %.

14 � Critérios de adjudicação das propostas:
14.1 � Apreciação das propostas de cada candidato selecciona-

do � as propostas dos concorrentes que não tenham sido excluídas
pelos factores de ordem financeira, económica e técnica, serão ana-
lisadas tendo em consideração o seguinte critério de apreciação:

a) Preço da proposta (Cp);
b) Valia técnica da proposta e garantia (Vp).

Será assim aplicada a cada uma das propostas a seguinte fór-
mula:

Cm             VpCF = (0.70  �� + 0.30 ��) × 100
Cp             Vm

em que:

CF = classificação final do concorrente traduzida em valor
percentual, entendendo-se como mais vantajosa a de maior
pontuação;

Cp = preço da proposta;
Vp = valia técnica da proposta e garantia, analisada de acordo

com o seguinte:

Nota justificativa do preço proposto (10 %);
Lista dos preços unitários (30 %);
Programa de trabalhos (40 %),

que inclui:

Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento;

Plano de pagamentos (10 %);
Memória descritiva e justificativa (10 %);

Cm e Vm � os mesmos índices referidos à melhor das propos-
tas, entendendo-se Cm como os valores mais baixos e Vm
como valor mais alto.

15 � Não é permitida a apresentação de variantes ao projecto.

11 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000163916



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 278 � 2 de Dezembro de 200225 928

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Anúncio n.º 331/2002

Concurso público para prestação de serviços de segu-
rança e vigilância na portaria do edifício dos Paços do
Concelho, no Museu Arqueológico e Lapidar Infante
D. Henrique, nas oficinas/parque auto e no estaleiro da
Câmara Municipal de Faro, sito no cais novo (nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho).

1 � Designação, endereço, números de telefone e de fax da enti-
dade adjudicante � Câmara Municipal de Faro, sita na Rua do Mu-
nicípio, 8000-398 Faro (telefone: 289870870; fax: 289802326; e-
-mail: geral@cm-faro.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição � constitui objecto do concurso a
prestação de serviços de segurança e vigilância na portaria
do edifício dos Paços do Concelho, no Museu Arqueológico
e Lapidar Infante D. Henrique, nas oficinas/parque auto e
no estaleiro da Câmara Municipal de Faro, sito no Cais
Novo, com a categoria 74.60.1, subcategoria 74.60.15 �
serviços de protecção e vigilância, de acordo com a 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 Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L 342, de 31 de Dezembro de 1993, al-
terado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, de 22 de Junho de 1998;

b) A adjudicação da prestação de serviços poderá ser efectua-
da a diferentes concorrentes, por lotes, com as seguintes
características:

Lote A � Portaria do edifício dos Paços do Concelho:

Um vigilante, com o seguinte horário:

De segunda-feira a sexta-feira (excepto feriados) �
das 8 horas e 30 minutos às 19 horas;

De segunda-feira a sexta-feira (excepto feriados) �
das 18 horas e 30 minutos às 8 horas e 30 mi-
nutos;

Aos sábados, domingos e feriados � vinte e qua-
tro horas por dia;

Lote B � Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Hen-
rique:

Um vigilante, com o seguinte horário:

De segunda-feira a sexta-feira � das 0 horas às
9 horas e das 17 horas e 30 minutos às 24 horas;

Ao sábado � das 0 às 14 horas e das 18
às 24 horas;

Aos domingos e feriados de 1 de Janeiro, 1 de Maio
e 25 de Dezembro � vinte e quatro horas por
dia, sendo nos restantes feriados o horário nor-
mal desse dia;

Lote C � Instalações das oficinas/parque auto:

Um vigilante, com o seguinte horário:

De segunda-feira a sexta-feira (excepto feriados) �
das 16 às 8 horas;

Aos sábados, domingos e feriados � vinte e qua-
tro horas por dia.

Lote D � Estaleiro da Câmara Municipal de Faro, sito no
Cais Novo:

Um vigilante, com o seguinte horário:

De segunda-feira a sexta-feira (excepto feriados) �
das 20 às 8 horas;

Aos sábados, domingos e feriados � vinte e qua-
tro horas por dia.

3 � Local da prestação dos serviços de segurança e vigilância:
3.1 � Lote A � Portaria do edifício dos Paços do Concelho.
3.2 � Lote B � Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Hen-

rique.
3.3 � Lote C � Oficinas/parque auto.

3.4 � Lote D � Estaleiro da Câmara Municipal de Faro, sito no
Cais Novo.

4 � Duração do contrato � o contrato objecto deste concurso
é celebrado pelo prazo de um ano, considerando-se automatica-
mente renovado por sucessivos e iguais períodos, até ao limite de
três anos.

5 � Concorrentes � os concorrentes têm de entregar o do-
cumento comprovativo da titularidade de habilitações ou autoriza-
ções profissionais específicas para poderem prestar o serviço ob-
jecto deste concurso.

6 � Indicação pelos concorrentes dos nomes e habilitações pro-
fissionais e literárias dos responsáveis pela prestação de serviços
objecto deste concurso.

7 � A adjudicação da prestação de serviços objecto do concurso
poderá ser efectuada a diferentes concorrentes, por lotes, que são os
seguintes:

7.1 � Lote A � Portaria do edifício dos Paços do Concelho.
7.2 � Lote B � Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Hen-

rique.
7.3 � Lote C � Oficinas/parque auto.
7.4 � Lote D � Estaleiro da Câmara Municipal de Faro, sito no

Cais Novo.
8 � Não é permitida a apresentação de alterações de cláusulas do

caderno de encargos, bem como de propostas variantes.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � os indicados no processo
de concurso.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:

a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade de
associação;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida no
momento da apresentação da proposta, mas as empresas
agrupadas serão solidariamente responsáveis, perante a en-
tidade adjudicante, pela manutenção da sua proposta com
as legais consequências;

c) No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, ou constituir-
-se-ão em agrupamento complementar de empresas, no
mesmo regime de responsabilidade.

11 � Programa de concurso e caderno de encargos:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se patentes na Secção de Secretaria da Câmara Muni-
cipal de Faro, sita na Rua de Domingos Guieiro, 8, 8000-
-311 Faro, desde o dia da primeira publicação até ao dia e
hora da abertura do acto público do concurso, onde podem
ser pedidos;

b) Os pedidos de documentos, cujo envio pelo correio seja
solicitado, deverão ser feitos até oito dias antes do termo
do prazo para a entrega das propostas;

c) Os documentos serão entregues ou enviados mediante pa-
gamento prévio, na Tesouraria, em numerário ou em che-
que emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Faro, na importância de 1,40 euros, acrescido de IVA à taxa
legal de 19 %.

12 � Apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, ou en-
viadas por correio, registado, as quais deverão dar entrada
na Secção da Secretaria da Câmara Municipal de Faro, Rua
de Domingos Guieiro, 8, 8000-311 Faro, até às 16 horas e
30 minutos do 15.º dia a contar da data da publicação deste
anúncio no Diário da República;

b) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o
sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente
legalizada e em relação à qual o concorrente declara aceitar
a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.

13 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá início pelas 10 horas do
1.º dia útil seguinte ao termo do prazo de apresentação
das propostas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Faro;
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b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representan-
tes devidamente credenciados.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação é feita segundo o
critério do mais baixo preço.

15 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante um período de
60 dias úteis contados da data limite para a sua entrega. O prazo
considera-se prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que
nada requererem em contrário.

16 � Prestação de caução � a caução definitiva a prestar nas
modalidades previstas no programa do concurso é de 5 % do valor
total da prestação de serviços, com exclusão do IVA, a entregar no
prazo de seis dias a contar da data em que for notificada a adjudica-
ção. A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro ou em
títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia
bancária ou seguro-caução.

17 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo,
a que se refere o artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 12 de Novembro de 2002.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Novembro de 2002.

11 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José
Adriano Gago Vitorino. 1000163903

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Anúncio

Concurso público para a empreitada «Conclusão da rede
de saneamento � Lalim» (nos termos do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Lamego, Rua do
Padre Alfredo Pinto Teixeira, 5100-150 Lamego (telefones:
254612006, 254613472, 254614036 e 254614412, fax: 254614413).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março

3 � Especificações da empreitada:

a) Local de execução � freguesia de Lalim, concelho de La-
mego;

b) Designação da empreitada � «Conclusão da rede de sanea-
mento � Lalim»;

c) Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição � carac-
terísticas gerais da obra � construção da rede de distribui-
ção de água, incluindo todos os trabalhos de abertura e
tapamento de valas, instalação de tubagem e acessórios,
execução de ramais domiciliários; rede de recolha de águas
residuais domésticas, incluindo todos os trabalhos de aber-
tura e tapamento de valas, instalação de tubagem, caixas de
visita, ramais domiciliários e órgãos de tratamento de águas
residuais; levantamento e reposição de pavimentos e de-
mais trabalhos que constam do mapa de quantidades de tra-
balhos e caderno de encargos, necessários à integral exe-
cução da empreitada.

Classificação estatística, por subcategorias � 41.00.12,
45.11.12, 45.11.21, 45.11.23, 45.21.41, 45.23.11,
45.25.31, 45.25.50, 45.31.13, 45.33.20 e 90.00.11, de
acordo com o Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conse-
lho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L 342, de 31 de Dezembro de
1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L 177, de 22 de Junho de 1998;

d) O preço base do concurso, excluindo o IVA, é de
234 698,91 euros;

e) A empreitada é indivisível, devendo as propostas referir-se
ao conjunto dos trabalhos envolvidos na mesma.

4 � Prazo de execução da empreitada � 150 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados, contados a partir da data da
consignação.

5 � Processo de concurso e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares
poderão ser consultados e ou adquiridos no Departamento
Técnico da Câmara Municipal de Lamego, Rua do Padre
Alfredo Pinto Teixeira, 5100-150 Lamego, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos;

b) Os elementos acima referidos, solicitados até ao 20.º dia
subsequente à publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, serão fornecidos no prazo máximo de seis dias a
contar da data de recepção do pedido, mediante o paga-
mento de 150 euros pelo processo completo, com IVA in-
cluído.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão dar entrada até às 17 horas e 30 mi-
nutos do 30.º dia (incluindo na contagem sábados, domin-
gos e feriados), sendo este prazo contado a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário
da República;

b) As propostas serão entregues na Repartição Administrati-
va do Departamento Técnico da Câmara Municipal de La-
mego, sita nos Paços do Concelho, Rua do Padre Alfredo
Pinto Teixeira, 5100-150 Lamego, contra recibo, ou re-
metidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa, sem pre-
juízo, quanto aos documentos, do disposto no n.º 1 do arti-
go 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Acto público:

a) Só poderão intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas concorrentes devidamente credencia-
dos;

b) O acto público do concurso realizar-se-á no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Lamego, pelas 15 horas do 1.º dia útil
seguinte ao termo do prazo para apresentação das propos-
tas, transferindo-se para o dia seguinte, no mesmo local e
à mesma hora, caso aquele coincida com uma segunda-feira.

8 � Caução � o valor da caução será de 5 % do valor da adjudi-
cação, nos termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e o seu pagamento será efectuado em situações mensais, conforme
os trabalhos realizados.

10 � Forma jurídica de associação de empresas � poderão con-
correr agrupamentos de empresas, nos termos do artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � Condições mínimas:

a) Só serão admitidos a concurso os concorrentes titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo IMOPPI (Portaria n.º 412-I/99, de 4 de
Junho), a seguir indicados:

a) A 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe corres-
pondente ao valor da proposta;

b) As 1.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e a 9.ª sub-
categoria da 5.ª categoria, nas classes corresponden-
tes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados
que lhe respeitam, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada
em documento anexo àquele;

b) Os concorrentes detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), deverão apresentar, para apreciação da sua ido-
neidade, capacidade financeira, económica e técnica, os
documentos previstos nos termos do artigo 69.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOP-
PI, que apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados pelo Estado pertencente ao Es-
paço Económico Europeu, adequado à obra posta a con-
curso, admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
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d) Os concorrentes não titulares de certificado de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados de Estado pertencente ao Espaço Econó-
mico Europeu, que apresentem a documentação exigida no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Validade da proposta � o prazo de validade das propostas
é de 66 dias úteis contados a partir da data do acto público do con-
curso.

13 � Critério de adjudicação � analisada a capacidade financei-
ra, económica e técnica dos concorrentes, tendo em conta o que
consta dos n.os 4 e 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, bem como dos elementos referidos nos n.os 2 e 3 do arti-
go 98.º do mesmo diploma legal, as propostas dos concorrentes qua-
lificados serão graduadas através da ponderação dos seguintes facto-
res, por ordem decrescente de importância:

a) Preço global da proposta � 70 %;
b) Experiência da empresa em obras da mesma natureza da obra

posta a concurso � 15 %, em que se terá em conta o nú-
mero de obras executadas pela empresa, com valor igual ou
superior ao valor estimado para a presente empreitada (N),
de acordo com os seguintes subcritérios:

N = 0 � 0 pontos;
0 < N < 3 � 25 pontos;
3 < N < 5 � 50 pontos;
5 < N < 10 � 75 pontos;
N > 10 � 100 pontos;

c) Qualidade técnica da proposta � 15 %, e avaliada de acordo
com os seguintes subcritérios:

Memória descritiva do modo de execução da obra �
25 pontos (máxima pontuação);

Plano de trabalhos e cronograma financeiro � 25 pon-
tos (máxima pontuação);

Plano de mão-de-obra e equipamento � 25 pontos (má-
xima pontuação);

Plano de segurança e saúde � 25 pontos (máxima pon-
tuação).

14 � Propostas variantes � não é admitida a apresentação pe-
los concorrentes de variante ao projecto.

15 � Propostas condicionadas � não é admitida a apresentação
pelos concorrentes de propostas condicionadas.

23 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, José António
de Almeida Santos. 1000163921

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Anúncio

Concurso público n.º 02/02-DEEM, para a adjudicação da
empreitada de construção do Centro Empresarial da
Marinha Grande.

Esclarecimento

Em relação à empreitada de construção do Centro Empresarial da
Marinha Grande foi prestado um esclarecimento, nos termos do ar-
tigo 81.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, de que foi
junta cópia às peças patentes em concurso, do que se advertem to-
dos os interessados.

14 de Novembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Ar-
mando Gonçalves Constâncio dos Santos. 1000163929

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Anúncio n.º 442/2002

1 � Designação da entidade contratante:
1.1 � A entidade contratante do concurso público é a Câmara

Municipal de Matosinhos.
1.2 � A sede é na Avenida de D. Afonso Henriques, 4454-

-510 Matosinhos (telefone: 229390900; telefax: 229373213).
1.3 � Armazéns gerais, sito na Rua de Joaquim Neves dos San-

tos, 4460-029 Guifões (telefone: 229578760; telefax: 229532096).

1.4 � Horário de funcionamento � os serviços administrativos
da Câmara têm o seguinte horário de funcionamento: das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas e 30 minutos, todos os
dias úteis, excluindo sábados, domingos e feriados.

2 � Identificação do concurso:
2.1 � O objecto do concurso de «Prestação de serviços para se-

guro de veículos, viaturas e máquinas do município de Matosinhos»,
consta do caderno de encargos.

2.2 � A base de licitação é de 89 783,62 euros (sem IVA).
2.3 � Classificação de acordo com o Regulamento da CE n.º 1232/

98, de 17 de Junho.
A classificação desta prestação de serviços pertence à categoria

66.03.01, serviços de seguros não vida, subcategoria 66.03.10 �
serviços de seguros não vida.

3 � Consulta do processo:
3.1 � O processo de concurso para a prestação de serviços em

epígrafe encontra-se patente na Câmara Municipal de Matosinhos,
Departamento de Serviços Urbanos (armazéns gerais), Rua de Joa-
quim Neves dos Santos, 4460-029 Guifões/Matosinhos, onde pode
ser examinado, durante as horas de expediente, desde a data de pu-
blicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

3.2 � Data de apresentação dos pedidos dos documentos que
constituem o processo.

Desde que solicitados em tempo útil e após pagamento dos res-
pectivos custos, o programa de concurso e caderno de encargos do
processo são enviados ou entregues aos interessados pela Câmara
Municipal de Matosinhos até seis dias úteis após a recepção do pe-
dido escrito, na entidade que preside ao concurso.

3.3 � O processo de concurso pode ser adquirido na Secção de
Taxas e Licenças, no edifício dos Paços de Concelho, Avenida de
D. Afonso Henriques, em Matosinhos.

O custo de cada exemplar do processo é de 50 euros, com IVA
incluído.

4 � Entrega das propostas:
4.1 � As propostas serão entregues até às 17 horas do 20.º dia a

contar a partir da data de publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, considerando-se dias seguidos, incluindo sábados, domingos
e feriados, pelos concorrentes ou seus representantes, na Secretaria
do Departamento de Serviços Urbanos � Armazéns Gerais, contra
recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

4.2 � Após a contagem, se o dia indicado para entrega das pro-
postas for sábado, domingo ou feriado, as mesmas serão entregues
até às 17 horas do dia útil seguinte ao dia atrás citado.

4.3 � Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que porventura se ve-
rifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese
de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o
prazo de entrega das propostas.

4.4 � A proposta será redigida em língua portuguesa.
4.5 � Documentos que acompanham as propostas � os concor-

rentes têm de apresentar os documentos exigidos no ponto 11 do
programa de concurso.

4.6 � Documentos que instruem a proposta � a proposta será
instruída com documentos exigidos no ponto 12 do programa de
concurso.

5 � Admissão de concorrentes:
5.1 � Só podem ser admitidos a concurso os concorrentes que

apresentem documentação comprovativa da sua idoneidade, capaci-
dade financeira e inscrição no Instituto de Seguros de Portugal (ISP),
que se discriminam no ponto 5 do programa de concurso.

6 � Acto público do concurso:
6.1 � Intervenção dos concorrentes no acto público � só pode-

rão intervir na acto público do concurso as pessoas que, para o efei-
to, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastan-
do, 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, de
sociedades ou agrupamentos complementares de empresas, a exibi-
ção dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial pas-
sada pela empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento,
da qual conste o nome e número do bilhete de identidade do(s)
representante(s).

6.2 � Data e hora da realização do acto público � o acto públi-
co realiza-se pelas 9 horas e 30 minutos do 1.º dia útil subsequente
ao termo do prazo para entrega das propostas.

6.3 � Local onde se realiza o acto público � o acto público do
concurso, terá lugar na sala de reuniões do edifício dos armazéns
gerais da Câmara Municipal de Matosinhos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 278 � 2 de Dezembro de 2002 25 931

7 � Cauções e garantias:
7.1 � O valor da caução é de 5 % do preço total do respectivo

contrato e será prestada por depósito em dinheiro ou em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária,
ou ainda por seguro-caução, de acordo com as condições do arti-
go 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

8 � Regime de retribuição da prestação de serviços:
8.1 � O regime de retribuição da prestação de serviços será por

fraccionamentos semestrais.
9 � Modalidade jurídica de agrupamento de empresas:
9.1 � É permitida a apresentação de propostas ou candidaturas

por um agrupamento de concorrentes, o qual deve assumir a forma
jurídica exigida, quando lhe for adjudicado o contrato e aquela forma
seja necessária à boa execução do mesmo.

9.2 � Cada uma das entidades que compõe o agrupamento deve
apresentar os documentos que são exigidos para acompanhar as pro-
postas ou candidaturas.

9.3 � As entidades que compõem o agrupamento podem, a qual-
quer momento, designar um representante comum para praticar to-
dos os actos no âmbito do respectivo procedimento, incluindo a
assinatura da candidatura ou proposta, devendo, para o efeito, en-
tregar instrumentos de mandato, emitidos por cada uma das entidades.

9.4 � Não existindo representante comum, as propostas e candi-
daturas devem ser assinadas por todas as entidades que compõem o
agrupamento ou seus representantes.

10 � Propostas base com alteração ao caderno de encargos:
10.1 � Não são admitidas propostas base com alteração às cláu-

sulas do caderno de encargos.
11 � Propostas variantes:
11.1 � Não são admitidas propostas variantes ao caderno de

encargos.
12 � Esclarecimentos de dúvidas surgidas na interpretação dos

elementos patenteados:
12.1 � O júri, por iniciativa própria ou por solicitação dos inte-

ressados, desde que apresentada por escrito no primeiro terço do
prazo, fixado para a entrega das propostas, deve prestar os esclare-
cimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos ele-
mentos expostos.

12.2 � Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão
prestadas, por escrito, até ao fim do segundo terço do prazo fixado
para apresentação das propostas.

12.3 � Dos esclarecimentos prestados juntar-se-á cópia às peças
patentes em concurso, devendo ser comunicados a todos os interes-
sados que procedam ou venham a proceder ao levantamento dos
documentos que servem de base ao concurso e publicitados pelos
meios julgados mais convenientes.

13 � Prazo de manutenção das propostas:
13.1 � Decorrido o prazo de 60 dias contados da data limite para

a sua entrega, cessa, para os concorrentes que não hajam recebido
comunicação de lhes haver sido adjudicada a prestação de serviços,
a obrigação de manter as respectivas propostas.

13.2 � O prazo de manutenção das propostas considera-se pror-
rogado por iguais períodos, para os concorrentes que nada requere-
rem em contrário.

14 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação:
14.1 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, ten-

do em atenção os seguintes critérios de adjudicação por ordem de-
crescente de importância:

1) Preço;
2) Em caso de igualdade de preço prevalece a entidade que

apresentar mais coberturas.

15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 14 de Novembro de 2002.
17 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Novembro de 2002.

14 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Nar-
ciso Rodrigues de Miranda. 1000163908

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada
«Ampliação do Cemitério de Mogadouro

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Mogadouro,
Largo de São Francisco, 5200-244 Mogadouro (telefone: 279341310;
fax: 279341874).

2 � Procedimento de adjudicação � o concurso é público, nos
termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) O local da obra é Mogadouro, distrito de Bragança.
b) A empreitada designada «Ampliação do Cemitério de Moga-

douro» contempla a execução de abastecimento de água, movimen-
to de terras, execução de gavetões e ossários em betão armado, de-
molições, execução de muros de suporte em betão armado.

O preço base do concurso é de 195 477,82 euros, com exclusão
do IVA.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 240 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,
podem ser examinados ou pedidos, bem como ser obtidas cópias
autenticadas dessas peças na Divisão de Urbanismo Meio Ambiente
Águas e Saneamento da Câmara Municipal de Mogadouro, Largo de
São Francisco, 5200 Mogadouro (telefone: 279341310; fax:
279341874), onde se encontram patentes para consulta, durante
as horas normais de expediente, até 20 dias a contar do dia seguinte
ao da publicação do anúncio no Diário da República.

b) O processo de concurso, bem como os documentos comple-
mentares será fornecido mediante o pagamento 124,69 euros, com
exclusão do IVA através de cheque ou em numerário, a favor do
tesoureiro da Câmara Municipal de Mogadouro, acrescido de portes
de correio, em caso de envio por esta via.

6 � a) As propostas devidamente documentadas deverão ser apre-
sentadas até ás 17 horas do 30.º dia a contar do dia seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República, o prazo para a
apresentação das propostas ou dos pedidos de participação são con-
tínuos, incluindo sábados, domingos e feriados.

b) As propostas devem ser entregues contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Mogadouro, Largo de São Francisco, 5200-244 Moga-
douro.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa, e dever-se-á ter em con-
sideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

7 � a) No acto público do concurso são autorizados a intervir os
concorrentes ou pessoas por si credenciadas, conforme o n.º 5.2 do
programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 14 horas
e 30 minutos, a realizar no edifício dos Paços do Concelho, Largo
de São Francisco, 5200-244 Mogadouro.

8 � A caução exigida para garantia do contrato é de 5 % do valor
total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, estando devidamente
cabimentada no orçamento da Câmara Municipal e a sua liquidação
será feita com base em medições mensais e de acordo com o estabe-
lecido no artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas sem que
entre eles exista qualquer vínculo, mas, em caso de adjudicação da
empreitada, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

10 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir o cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), que contenha:

As 1.ª, 5.ª e 9.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª e 2.ª subca-
tegorias da 6.ª categoria, uma das quais tem de ser da classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na catego-
ria em que o tipo da obra se enquadra;

Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas, nos
termos da alínea anterior e desde que não seja posto em causa
o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, indicará, em documento anexo à proposta,
os empreiteiros possuidores dessa autorização, aos quais ficará
vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes
respeitem.

b) Os concorrentes não detentores do certificado de classificação
de empreiteiro e obras públicas deverão apresentar 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.

Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas ou equivalentes emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação da idoneidade, capacidade financeira, económica e
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técnica para execução da obra posta a concurso, indicados nos
n.os 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 do programa de concurso.

c) Qualificação dos concorrentes:

Serão excluídos os concorrentes que não cumpram, pelo me-
nos, um dos seguintes requisitos:

Apresentem uma autonomia financeira média dos últimos
três anos inferior a 15 %, aferida pela seguinte fórmula:

AF = SL (CP)/AL > 15 %
em que:

AF = autonomia financeira;
SL = situação líquida (capital próprio);
AL = activo líquido.

Que não apresentem declarações bancárias abonatórias da
capacidade financeira em que o valor aí garantido seja
igual ou superior ao valor da sua proposta.

Serão também excluídos os concorrentes que não cumpram, pelo
menos, um dos seguintes requisitos:

Que não tenham executado, pelo menos, uma obra de na-
tureza pública similar à obra em concurso de valor igual
ou superior ao preço base; ou

Que não tenham iniciado ou executado nos últimos cinco
obras de natureza pública também similar à obra em
concurso cujo valor médio seja superior a 50 % do seu
preço base; ou

Que não tenham declarado que afectam à direcção da obra
um técnico com a categoria mínima de engenheiro téc-
nico civil e com experiência em acompanhamento e di-
recção de obras de natureza pública da mesma índole da
obra em concurso.

11 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis a con-
tar da data da abertura das propostas.

12 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta mais vantajosa, obtida através da pon-
deração dos seguintes factores, por ordem decrescente de importân-
cia, em termos percentuais:

Critério de avaliação referente ao artigo 18.º, alínea a) � Pre-
ço � do programa de concurso.

Fórmula utilizada na avaliação do presente critério:

a) Preço � 60 %:

Pf = Peso final da proposta;
Pmb = Proposta de mais baixo preço;
Pe = Proposta do empreiteiro em análise;
Pr = Peso dado ao critério em análise;

Pf = (Pmb/Pe) × Pr

c) Garantia de boa execução � 25 %;
d) Valia técnica da proposta � 15 %.

13 � Não são admitidas variantes ao projecto.
14 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no JOCE.

10 de Outubro de 2002. � O Vereador com competências delega-
das, António Joaquim Pimentel. 3000079067

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso

Concurso público n.º 01/2003-DAF

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Moura, Praça
de Sacadura Cabral, 7860 Moura (telefone: 285250400; telefax:
285250419).

2 � a) Concurso público para o fornecimento e montagem de
pneus novos e pneus recauchutados a realizar, correspondendo às
categorias 25.11.1 e 25.12.1 a que se refere o regulamento (CE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º 2342/93.

b) As quantidades são as constantes nas listas anexas ao caderno
de encargos.

c) A duração do contrato é de dois anos.
d) Será celebrado um contrato de aquisição.

3 � Os serviços objecto do contrato serão prestados nas instala-
ções do fornecedor ou quando possível nos locais onde ocorrer a
necessidade.

4 � O contrato tem o seu início no dia 1 de Janeiro de 2003 e
termina em 31 de Dezembro de 2004.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Não são admitidas propostas a parte dos serviços ou dos bens

objecto do concurso.
8 � É proibido a apresentação de alterações de cláusulas do ca-

derno de encargos, bem como de propostas variantes.
9 � É proibido a apresentação de alterações de cláusulas do ca-

derno de encargos, bem como de propostas variantes.
10 � (Não aplicável.)
11 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção

de Aprovisionamento e Património da Câmara Municipal de Moura,
Praça de Sacadura Cabral, 7860 Moura (telefone: 285250400; tele-
fax: 285250419).

b) Poderá o mesmo ser consultado, nos dias úteis, das 9 às 16 horas.
c) Pode o mesmo ser adquirido mediante o pagamento de 50 euros.
12 � a) As propostas deverão ser remetidas à Câmara Municipal

de Moura, Praça de Sacadura Cabral, 7860 Moura.
b) As propostas, bem como os documentos que a acompanham,

deverão ser apresentadas até às 16 horas do 15.º dia a contar da data
da publicação do anúncio no Diário da República.

c) As propostas, bem como os documentos que a acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa.

13 � O acto público do concurso terá lugar no salão nobre da
Câmara Municipal de Moura, pelas 11 horas do dia útil imediato à
data limite para a apresentação das propostas, podendo assistir os
representantes das empresas concorrentes e intervir as pessoas que
para o efeito estejam credenciadas.

14 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa para o
município, apreciada de acordo com os critérios a seguir indicados,
por ordem decrescente da sua importância:

a) Qualidade;
b) Preço total;
c) Serviços de assistência pós-venda;
d) Prazos de entrega;
e) Condições de pagamento.

15 � O prazo de validade das propostas é de 90 dias a contar do
acto público do concurso.

16 � O concorrente a quem foi adjudicado o fornecimento pres-
tará uma caução no valor correspondente a 5 % do preço total da
adjudicação.

17 � (Não aplicável.)
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para o Diário da República em
14 de Novembro de 2002.

14 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ma-
ria Prazeres Pós de Mina. 1000163907

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Anúncio

Concurso público para a concepção/construção
da piscina municipal de Óbidos

1 � Empreitada a adjudicar pela Câmara Municipal de Óbidos,
Largo de São Pedro, 2510-086 Óbidos (telefone: 262955000; fax:
262955001).

2 � Concurso público nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � complexo desportivo, Bairro dos
Arcos, Óbidos.

b) Designação da empreitada � concepção/construção da piscina
municipal de Óbidos.

Natureza da obra � edifícios.
Características gerais da obra � concepção e construção de pisci-

na desportiva de 25 m e piscina de aprendizagem de 17 m, incluindo
áreas e equipamentos de apoio, exceptuando arranjos exteriores.

Preço base do concurso � (não aplicável).
c) A empreitada será adjudicada na globalidade.
4 � Prazo de execução da obra � 540 dias seguidos após a con-

signação da empreitada.
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5 � a) O processo de concurso e os documentos complementa-
res poderão ser consultados na Secção de Loteamentos e Obras Par-
ticulares da Câmara Municipal de Óbidos, sita, no Largo de São
Pedro, 2510-086 Óbidos, no horário normal de expediente. O pro-
cesso deve ser solicitado na morada anterior, no horário normal de
expediente, até ao 10.º dia anterior ao termo do prazo da entrega
das propostas.

b) Montante a pagar pelos concorrentes para aquisição do pro-
cesso � total do processo � 30 euros.

A este valor acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. Modalidade
de pagamento: em numerário, cheque ou TPA.

6 � a) Prazo de entrega das propostas � as propostas serão
entregues até às 16 horas do dia 10 de Janeiro de 2003.

b) As propostas deverão ser enviadas por correio, registadas com
aviso de recepção, para a morada referida da entidade adjudicante,
ou entregues contra recibo na Secção Central da Câmara Municipal
de Óbidos, 2510-086 Óbidos.

c) As propostas, bem como os documentos que a acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, tendo em atenção o ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições do
concurso.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas concorrentes devidamente credenciados.

b) O acto público de concurso terá lugar no edifício dos Paços do
Concelho de Óbidos, pelas 14 horas do 1.º dia útil seguinte ao limite
do prazo estabelecido para a entrega das propostas.

8 � A caução só será exigível ao concorrente a quem for adjudi-
cada a obra, devendo ser apresentada aquando da realização do con-
trato e será de 5 % do valor da adjudicação e nas modalidades que a
lei prevê.

9 � A empreitada é por preço global. A obra é suportada pelo
orçamento camarário. Os pagamentos serão efectuados por medição
mensal dos trabalhos realizados.

10 � Serão admitidos agrupamentos de empresas, associando-se
estes obrigatoriamente antes da celebração do contrato na modali-
dade de consórcio externo em regime de responsabilidade solidário
em conformidade com o Decreto-Lei n.º 213/81, de 28 de Julho, e
o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99.

11 � a) Natureza e classificação das autorizações exigidas �
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI) contendo as seguintes autorizações:

1.ª categoria 1.ª, 3.ª, 5.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias das
classes correspondentes aos valores dos trabalhos que lhes
respeitem, sendo que uma delas terá classe que cubra o valor
global da proposta;

5.ª categoria 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias das
classes correspondentes aos valores dos trabalhos que lhes
respeitem.

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta a concurso, nos termos previstos no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. (Quando tal se
aplique).

c) Qualificação dos concorrentes:

Avaliação da capacidade financeira e económica dos concor-
rentes � só serão admitidos os concorrentes que verifiquem
cumulativamente os indicadores previstos na Portaria
n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro, calculados através da
média dos três últimos exercícios:

Liquidez geral (percentagem) >= 103.85;
Autonomia financeira (percentagem) >= 9.85;
Grau de cobertura do imobilizado (percentagem) >= 115.69.

Avaliação da capacidade técnica dos concorrentes:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de va-
lor não inferior a 500 000 euros;

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

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, este-
jam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias contados da
data do acto público do concurso, considerando-se prorrogados por
mais 44 dias caso os concorrentes nada expressem em contrário.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � proposta econo-
micamente mais vantajosa, tendo em consideração os seguintes fac-
tores:

a) Qualidade do projecto base apresentado (45 %), valorizada
segundo os seguintes subfactores:

a1) Qualidade de solução arquitectónica e integração pai-
sagística (20 %);

a2) Qualidade de solução estrutural apresentada (20 %);
a3) Qualidade dos materiais propostos para a realização

da obra (30 %);
a4) Qualidade das soluções para redução dos consumos

energéticos e de manutenção (30 %).

b) Preço da proposta (45 %);
c) Prazo de execução (5 %);
d) Qualidade do programa de trabalhos (5 %).

As propostas dos concorrentes serão classificadas numa escala
de 0 a 10 valores, para cada um dos factores acima referidos, afec-
tados do respectivo coeficiente de ponderação. A adjudicação será
efectuada ao concorrente com a classificação final mais elevada.

14 � Serão admitidas variantes e propostas condicionadas.

8 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Telmo Hen-
rique Correia Daniel Faria. 1000163901

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Penedono,
Largo da Devesa, 3630-253 Penedono (telefone: 254509030; fax:
254509039).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Empreitada:

a) Local de execução � cruzamentos da EN 229 e EN 229-
-1 em Antas;

b) Designação da empreitada � cruzamentos da EN 229 e EN
229-1 em Antas.

Natureza, extensão e descrição dos trabalhos: terraple-
nagens; drenagens; pavimentação; equipamento de segurança
e estaleiro.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade
(CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro de 1993.

O preço base para efeitos do concurso é de 150 219,85 eu-
ros, com exclusão do IVA;

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes;
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relati-

va ao projecto, caderno de encargos e condições técnicas
patenteadas no processo de concurso.

4 � Prazo de execução da empreitada � o prazo de execução da
obra é de 90 dias (incluindo sábados, domingos e feriados).

5 � Processo de concurso:

a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na
Câmara Municipal de Penedono, Largo da Devesa, 3630-
-253 Penedono, durante as horas normais de expediente,
desde o dia seguinte à publicação deste anúncio, até ao dia
fixado para entrega das propostas.

Desde que solicitadas até às 17 horas do 10.º dia do pra-
zo para apresentação das propostas, os interessados pode-
rão obter cópias autenticadas pelo dono da obra das peças
escritas e desenhadas do processo do concurso;

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no
prazo máximo de seis dias a contar da data de recepção do
pedido escrito, mediante o pagamento da importância de
50 euros.

6 � Propostas:

a) O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas do
30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a
partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diá-
rio da República;
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b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Câmara
Municipal de Penedono, Largo da Devesa, 3630-
-253 Penedono;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa.

7 � Acto público do concurso:

a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, os quais terão de fazer prova documental dessa
qualidade;

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Penedono, Largo da Devesa, 3630-
-253 Penedono, pelas 14 horas do 1.º dia útil seguinte à data
limite para entrega das propostas.

8 � Cauções e garantias � antes da celebração do contrato, o
adjudicatário deverá apresentar uma caução no montante de 5 % do
valor da adjudicação, que será prestada em dinheiro ou em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantida bancária, ou
ainda por seguro-caução, nos termos previstos no caderno de encar-
gos.

9 � Regime da empreitada e pagamentos:

a) A empreitada é por série de preços;
b) 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, de 2 de Março, com-
plementadas pelas disposições do caderno de encargos que
a eles digam respeito.

10 � Modalidade jurídica da associação � quando o concorrente
for um agrupamento de empresas, estas deverão constituir-se juridi-
camente em uma única entidade ou em consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária, para efeitos de celebração do
contrato.

11 � Condições de admissibilidade.
11.1 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI)
que contenha:

A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
categoria, em classe correspondente ao valor total da
proposta � (sem efeito);

A 1.ª subcategoria da 3.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;

As 1.ª, 4.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que res-
peitem, caso o concorrente não recorra a subemprei-
teiros. Neste caso, ficará a eles vinculado por contra-
to, para a execução dos trabalhos correspondentes,
devendo ser anexado à proposta as declarações de com-
promisso dos empreiteiros possuidores das autoriza-
ções respectivas, acompanhadas dos correspondentes
certificados de classificação de empreiteiro de obras
públicas.

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do
anexo I, o qual indicará os elementos de referência relati-
vos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justi-
fique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso;

d) Qualificação dos concorrentes:

d.1) A avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes, para a execução da obra posta a con-
curso, será feita com base nos valores de referência
dos indicadores de liquidez geral, de autonomia finan-
ceira e do grau de cobertura do imobilizado discrimina-
dos, tendo em conta a evolução dos três últimos exer-
cícios, não podendo ser excluído nenhum concorrente
que no mínimo, apresente cumulativamente os valores
do quartil inferior. Ficará ao critério desta Câmara
Municipal a possibilidade de aceitar ou não os concor-
rentes que apresentem 1, 2 ou até 3 valores inferiores
aos expressos na Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro. Neste caso far-se-á a avaliação da capaci-
dade económica e financeira de acordo com o anexo a
este programa de concurso;

Indicadores
Quartil

Mediana
Quartil

inferior superior

Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo 103.85 133.99 233.35
Liquidez geral (%) = ������������������������

Passivo a curto prazo

Capitais próprios 9.85 20.38 34.12
Autonomia financeira (%) = �������

Activo líquido total

Capitais permanentes 115.69 268.69 993.13
Grau de cobertura do imobilizado (%) = �������

Imobilizado líquido

d.2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes,
para a execução da obra posta a concurso, será feita de
acordo com os critérios seguidamente discriminados,
sendo excluídos os concorrentes que não verifiquem cu-
mulativamente os três critérios:

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

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, ás suas exigências téc-
nicas;

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

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, contados da data do acto público.

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita ao concorrente que apresentar a proposta globalmente mais
vantajosa, à qual se chegará através da análise dos seguintes factores
e subfactores:

Factores:

1) Preço � 70 %;
2) Valia técnica � 30 %.

Subfactores (valia técnica):

Nota justificativa de preço proposto � 10 %;
Lista dos preços unitários � 15 %;
Programa de trabalhos (cronograma de trabalhos, plano de

mão-de-obra e plano de equipamento) � 45 %;
Plano de pagamentos � 15 %;
Memória descritiva e justificativa � 15 %.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
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15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República em 15 de Novembro de 2002.

4 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rodrigues de Carvalho. 1000163932

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Anúncio

Concurso público para reabilitação de espaço público
junto à Escola dos Leões � Marvila, Santarém

1 � Nome e endereço do serviço que adjudica a empreitada �
Câmara Municipal de Santarém, Largo do Município, 2000-027 San-
tarém (telefone: 243-304200; fax: 243-304299).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � espaço situado junto à Escola dos
Leões, Santarém.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos,
características gerais da obra e preço base do concurso, com exclu-
são do IVA:

Reabilitação de espaço público junto à Escola dos Leões, Mar-
vila, Santarém;

Movimento de terras; construção de infra-estruturas como a
rede de rega de drenagem e de iluminação; construção de
muros, escadas, pavimentos e lancis; preparação do terreno;
execução de plantações e de sementeiras; fornecimento e
colocação de mobiliário urbano.

Classificação � os trabalhos da empreitada correspondem aos
códigos 45111200-0, 45112400-9, 45214120-7, 45214130-0,
45214400-4, 45216400-8, 45112430-8, 36100000-2, do Vocabu-
lário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S 169, de 3 de Setem-
bro de 1996.

As constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
O preço base do concurso é de 170 000 euros, com exclusão do

IVA.
4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra é

de 120 dias após a consignação da obra.
5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário onde podem

ser examinadas ou pedidos os processos de concurso e documentos
complementares.

O processo encontra-se patente, para consulta e ou aquisição, na
Secção de Habitação do Departamento de Gestão Urbanística e
Ambiente da Câmara Municipal de Santarém, Praça do Município,
2000-027 Santarém, todos os dias úteis, entre as 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 horas às 15 horas e 45 minutos (telefone:
243-304200; fax: 243-304299).

As cópias do processo patenteado em concurso deverão ser soli-
citadas até sete dias úteis antes da data limite para entrega das pro-
postas e serão fornecidas no prazo máximo de seis dias a contar da
data da recepção do pedido.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixadas
para o fornecimento do processo e documentos complementares.

O custo dos elementos referidos na alínea a) é de 212,60 euros,
acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro, che-
que visado ou vale de correio, a favor da entidade adjudicante.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
até às 16 horas do 30.º dia a contar do dia posterior à publicação do
anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � De-
partamento de Gestão Urbanística e Ambiente da Câmara Municipal
de Santarém, Praça do Município, 2000-027 Santarém, pelos con-
correntes ou seus representantes, ou remetida pelo correio e com
aviso de recepção.

c) Língua ou línguas em que devem ser redigidas, bem como os
documentos que as acompanham � língua portuguesa.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � poderão intervir no acto público do concurso representan-
tes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito.

b) Data, hora e local desse acto � a abertura das propostas terá
lugar no edifício dos Paços do Concelho, pelas 10 horas do 1.º dia
útil posterior ao termo do prazo de entrega das propostas.

8 � Caução e garantias eventualmente exigidas � o concorrente
a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução, antes da
celebração do contrato, no valor de 5 % do preço total da adjudicação.

9 � a) Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, modalidades essenciais de financia-

mento e de pagamento e ou referência às disposições legais ou regu-
lamentares que as estabeleçam.

A empreitada é por série de preços.
b) A facturação será realizada mediante medições mensais.
10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-

quer agrupamento de empreiteiros que, eventualmente, venha a ser
adjudicada a empreitada � no caso de a adjudicação da empreitada
ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, em con-
formidade com o Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � Qualificação dos concorrentes � só podem ser admitidos
concorrentes:

a) Os titulares do certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas com as seguintes natureza e classificação:

Da 3.ª subcategoria, da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da proposta;

Da 1.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria e
da 1.ª subcategoria da 5.ª categoria e das classes cor-
respondentes aos valores dos trabalhos especializados
que lhes respeitam, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta, e que será indica-
do, em documento anexo aquela.

b) Cujo valor médio anual de empreitadas da mesma natureza
executadas nos últimos três anos, demonstradas por certifi-
cados de boa execução, elaborados nos termos da alínea n)
do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, seja
superior a 65 000 euros, entendendo-se por obra da mesma
natureza as que incluem os trabalhos indicadas no n.º 3, alí-
nea b);

c) Que tenham realizado pelo menos uma empreitada da mes-
ma natureza de valor não inferior a 50 % do preço base do
concurso;

d) A fixação de critérios de avaliação da capacidade financei-
ra e económica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso será feita com base no quadro de referên-
cia constante da portaria em vigor (Portaria n.º 1454/2001,
de 28 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 509/2002, de 30 de Abril), 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, no míni-
mo, apresente cumulativamente os valores do quartil infe-
rior, tendo em conta a evolução dos três últimos exercícios
(1998, 1999 e 2000) e são calculados através da média
desses anos, sendo:

Liquidez geral > 103,85 %;
Autonomia financeira > 9,85 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 115,69 %.

12 � Critério de adjudicação da empreitada e factores de apre-
ciação das propostas � a adjudicação será efectuada à proposta mais
vantajosa, atendendo aos seguintes factores de ponderação, por or-
dem decrescente da sua importância:

Preço � 50 %;
Garantia de boa execução e qualidade técnica � 25 %;
Experiência em obras da mesma natureza � 25 %.

13 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto.

14 � Prazo de validade das propostas � 66 dias úteis a partir da
data do acto público do concurso.

15 � Enviado para publicação na 3.ª série do Diário da Repú-
blica, nesta data.

16 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 19 de
Novembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro
de Sousa Barreiro. 3000079226

Anúncio

Concurso público para a selecção do prestador de servi-
ço que elaborará o projecto de execução do sistema
de saneamento da Póvoa da Isenta.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Santarém, sita
na Praça do Município, edifício dos Paços do Concelho, em Santa-
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rém, encontrando-se o processo do concurso patente no Departa-
mento de Obras Municipais, com instalações sitas na Rua de Zeferino
Brandão, 2000-032 Santarém (telefone: 243304200; fax:
243304297/99), onde pode ser consultado durante as horas normais
de expediente.

2 � Objecto do concurso público � selecção da equipa de presta-
ção de serviço para a elaboração do projecto de execução do siste-
ma de saneamento da Póvoa da Isenta, concelho de Santarém, de
acordo com o programa de concurso, caderno de encargos, respecti-
vos anexos e legislação aplicável.

3 � Local de entrega do projecto � Câmara Municipal de Santa-
rém, no edifício dos Paços do Concelho, Repartição de Expediente
e Arquivo do Departamento Administrativo e Financeiro, Praça do
Município, 2000-027 Santarém.

4 � O prazo máximo para a entrega do objecto de concurso é de
150 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, e a sua contagem
inicia-se a partir do dia imediato à data de celebração do contrato.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e se apresentem sob a forma
de equipa técnica multidisciplinar.

6 � As equipas técnicas multidisciplinares devem ser compostas,
no mínimo, pelos elementos com as seguintes habilitações e ou qua-
lificações profissionais:

a) Coordenador da equipa com formação e experiência na área
de engenharia civil;

b) Engenheiro civil/engenheiro ambiente (ramo sanitário);
c) Engenheiro civil/engenheiro electrotécnico.

6.1 � Quando um dos técnicos integrantes da equipa multidis-
ciplinar disponha, simultaneamente, de mais de uma das qualifica-
ções exigidas para a sua composição, fica dispensada a integração
dos técnicos com as qualificações correspondentes.

6.2 � O coordenador da equipa técnica multidisciplinar deve pos-
suir uma experiência profissional efectiva de, pelo menos, três anos.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte do trabalho
posto a concurso.

8 � Não são admitidas a apresentação de propostas com altera-
ções de cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas
com variantes.

9 � As propostas devem ser acompanhadas:

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

b) De declaração emitida conforme modelo constante em
anexo I ao presente programa de concurso;

c) Declaração de compromisso, assinada por todos os técni-
cos principais e consultores, onde será referido que a cons-
tituição da equipa não será alterada até à conclusão dos
trabalhos, excepto em caso de força maior reconhecido
previamente pela Câmara Municipal;

d) Dos documentos exigidos nos termos dos números seguintes.

9.1 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorren-
te, a proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de
um seguro de riscos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação
de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exer-
cícios findos desde a constituição, caso tenha ocorrido há
menos de três anos, ficando dispensados da sua apresenta-
ção os concorrentes que juntem as declarações de IRC �
também dos últimos três anos �, acompanhadas dos res-
pectivos anexos A;

c) No caso de pessoas singulares declarações de IRS apresen-
tadas nos três últimos anos, acompanhadas dos respectivos
anexos I;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos de serviços similares ao objecto do procedi-
mento;

e) Documento comprovativo da regularização da situação re-
lativamente a dívidas aos serviços fiscais do Estado Portu-
guês;

f) Documento comprovativo da regularização da situação
contributiva para com os serviços da segurança social do
Estado Português.

9.2 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais instrumentos de gestão territorial ela-
borados nos últimos três anos (com especial incidência em
trabalhos efectuados da mesma natureza deste concurso), e
destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua
falta e tratando-se de destinatários particulares, por sim-
ples declaração dos concorrentes;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concor-
rente.

9.3 � Para a comprovação das habilitações profissionais, a pro-
posta deve ainda ser acompanhada de:

a) Título emitido por associação pública profissional compro-
vando a inscrição, sempre que o exercício de profissão es-
teja legalmente dependente da inscrição nessas associações;

b) Certificado de habilitações e curriculum vitae de cada um
dos elementos constitutivos da equipa ou curriculum da
empresa;

c) Indicação do coordenador técnico do projecto a concurso,
dos responsáveis pelos estudos sectoriais e de outros técni-
cos afectos à prestação, integrados ou não na empresa, bem
como as funções que se propõem desempenhar no decorrer
da elaboração do projecto e a especialidade de cada um.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio, ou qualquer outra modalidade jurídica, desde que assegura-
da a responsabilidade solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � As cópias do processo de concurso serão fornecidas nas
seguintes condições:

a) A entidade a quem podem ser solicitadas cópias do processo
de concurso é ao Departamento de Obras Municipais �
DOM, da Câmara Municipal de Santarém, sita na Rua de
Zeferino Brandão, com o código postal 2000-032 Santa-
rém;

b) Os pedidos do processo de concurso devem ser solicitados,
por escrito e em tempo útil, pelos interessados, o qual
poderá ser levantado nos quatro dias subsequentes à recep-
ção do pedido, na condição de pagamento prévio, e até ao
dia útil imediatamente anterior ao prazo limite para apre-
sentação das propostas;

c) O custo da cópia do processo será de 100 euros, acrescidos
de IVA, à taxa legal em vigor, sendo o pagamento efec-
tuado na tesouraria da Câmara Municipal de Santarém, em
numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal de Santarém, devendo ser apresentado o
respectivo recibo no DOM, para levantamento do proces-
so de concurso;

d) É da responsabilidade dos concorrentes a verificação e com-
paração das cópias com os elementos do processo patente-
ado.

12 � Propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham po-
dem ser entregues directamente na Câmara Municipal de
Santarém sita, na Praça do Município, Edifício dos Pa-
ços do Concelho, 2000-027 Santarém, entre as 9 horas
e as 12 horas e 30 minutos e as 14 e as 17 horas, ou
enviados por correio registado para a mesma morada,
desde que a recepção ocorra dentro do prazo fixado no
número anterior;

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentadas até às 16 horas do dia 2 de Janeiro de 2003;

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em
relação à qual o concorrente declara aceitar prevalência,
para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � Pelas 14 horas do dia 3 de Janeiro de 2003, na Câmara
Municipal, sita no Largo do Município, Edifício dos Paços do Con-
celho, procede-se, em acto público, à abertura dos invólucros rece-
bidos.
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13.1 � Ao acto público pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta mais
vantajosa para a Câmara Municipal, que conjugue melhor os seguin-
tes factores preferenciais:

A qualidade e mérito técnico (QMT);
O melhor preço total (PT);
O melhor prazo de execução (conjugado com o programa de

trabalhos) (PE);
A assistência técnica (AT).

14.1 � A proposta preferida será aquela que no conjunto dos
factores obtiver a classificação final mais elevada de acordo com a
seguinte fórmula: CP = coeficiente de ponderação.

Classificação final = (QMT × CP) + (AT × CP) + (PT × CP) + (PE
× CP)

14.2 � A pontuação relativa a cada equipa, respeitante a cada
factor, será encontrada por comparação de cada um dos factores
referidos relativamente a cada uma das equipas, segundo o seguinte
método:

a) Qualidade e mérito técnico (QMT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

b) O factor melhor preço total/condições de pagamento (PT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

c) O factor melhor prazo de execução/programa de trabalhos
(PE):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

d) Assistência técnica (AT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

14.3 � Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a
entrega das propostas, o júri deve definir a ponderação a aplicar aos
diferentes elementos que interferem no critério de adjudicação refe-
rido no número anterior.

14.4 � Os interessados podem solicitar cópia da acta do júri que
define a ponderação referida no número anterior, inclusive no de-
curso do acto público.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um período de 60 dias, contados da data limite para a
sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais pe-
ríodos se aquele nada requerer em contrário.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5 %
do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � Este anúncio foi enviado para a Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, para publicação no Diário da República, em 19 de No-
vembro de 2002.

19 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, para publicação no Diário da República, em 19 de Novem-
bro de 2002.

18 de Novembro de 2002. � Por delegação do Presidente da
Câmara, o Vereador das Obras Municipais, Manuel António dos
Santos Afonso. 3000079235

Anúncio

Concurso público para a selecção do prestador de servi-
ço que elaborará o projecto de execução do sistema
de saneamento da Moçarria.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Santarém, sita
na Praça do Município, edifício dos Paços do Concelho, em Santa-
rém, encontrando-se o processo do concurso patente no Departa-
mento de Obras Municipais, com instalações sitas na Rua de Zeferino

Brandão, 2000-032 Santarém (telefone: 243304200; faxes:
243304297/99), onde pode ser consultado durante as horas normais
de expediente.

2 � Objecto do concurso público � selecção da equipa de presta-
ção de serviço para a elaboração do projecto de execução do siste-
ma de saneamento da Moçarria, concelho de Santarém, de acordo
com o programa de concurso, caderno de encargos, respectivos ane-
xos e legislação aplicável.

3 � Local de entrega do projecto � Câmara Municipal de Santa-
rém, no edifício dos Paços do Concelho, Repartição de Expediente
e Arquivo do Departamento Administrativo e Financeiro, Praça do
Município, 2000-027 Santarém.

4 � O prazo máximo para a entrega do objecto de concurso é de
150 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, e a sua contagem
inicia-se a partir do dia imediato à data de celebração do contrato.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e se apresentem sob a forma
de equipa técnica multidisciplinar.

6 � As equipas técnicas multidisciplinares devem ser compostas,
no mínimo, pelos elementos com as seguintes habilitações e ou qua-
lificações profissionais:

a) Coordenador da equipa com formação e experiência nas
áreas de engenharia civil;

b) Engenheiro civil/engenheiro ambiente (ramo sanitário);
c) Engenheiro civil/engenheiro electrotécnico.

6.1 � Quando um dos técnicos integrantes da equipa multidis-
ciplinar disponha, simultaneamente, de mais de uma das qualifica-
ções exigidas para a sua composição, fica dispensada a integração
dos técnicos com as qualificações correspondentes.

6.2 � O coordenador da equipa técnica multidisciplinar deve pos-
suir uma experiência profissional efectiva de, pelo menos, três anos.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte do trabalho
posto a concurso.

8 � Não são admitidas a apresentação de propostas com altera-
ções de cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas
com variantes.

9 � As propostas devem ser acompanhadas:

a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu
nome, número fiscal de contribuinte, número do bilhete
de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domi-
cílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação so-
cial, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interes-
sem à execução do contrato, objecto social, nome dos
titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com pode-
res para a obrigarem, conservatória do registo comercial
onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula
nessa conservatória;

b) De declaração emitida conforme modelo constante em
anexo I ao presente programa de concurso;

c) Declaração de compromisso, assinada por todos os técni-
cos principais e consultores, onde será referido que a cons-
tituição da equipa não será alterada até à conclusão dos
trabalhos, excepto em caso de força maior reconhecido
previamente pela Câmara Municipal;

d) Dos documentos exigidos nos termos dos números seguintes.

9.1 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente,
a proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um
seguro de riscos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de
contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso tenha ocorrido há menos
de três anos, ficando dispensados da sua apresentação os
concorrentes que juntem as declarações de IRC � também
dos últimos três anos �, acompanhadas dos respectivos
anexos A;

c) No caso de pessoas singulares declarações de IRS apresen-
tadas nos três últimos anos, acompanhadas dos respectivos
anexos I;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos de serviços similares ao objecto do procedi-
mento;

e) Documento comprovativo da regularização da situação re-
lativamente a dívidas aos serviços fiscais do Estado Portu-
guês;
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f) Documento comprovativo da regularização da situação con-
tributiva para com os serviços da segurança social do Esta-
do Português.

9.2 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais instrumentos de gestão territorial ela-
borados nos últimos três anos (com especial incidência em
trabalhos efectuados da mesma natureza deste concurso), e
destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua
falta e tratando-se de destinatários particulares, por sim-
ples declaração dos concorrentes;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concor-
rente.

9.3 � Para a comprovação das habilitações profissionais, a pro-
posta deve ainda ser acompanhada de:

a) Título emitido por associação pública profissional, compro-
vando a inscrição, sempre que o exercício de profissão es-
teja legalmente dependente da inscrição nessas associações;

b) Certificado de habilitações e curriculum vitae de cada um
dos elementos constitutivos da equipa, ou curriculum da
empresa;

c) Indicação do coordenador técnico do projecto a concurso,
dos responsáveis pelos estudos sectoriais e de outros técni-
cos afectos à prestação, integrados ou não na empresa, bem
como as funções que se propõem desempenhar no decorrer
da elaboração do projecto e a especialidade de cada um.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio, ou qualquer outra modalidade jurídica desde que assegura-
da a responsabilidade solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � As cópias do processo de concurso serão fornecidas nas
seguintes condições:

a) A entidade a quem podem ser solicitadas cópias do processo
de concurso é ao Departamento de Obras Municipais �
DOM, da Câmara Municipal de Santarém, sita na Rua de
Zeferino Brandão, com o código postal 2000-032 Santa-
rém;

b) Os pedidos do processo de concurso devem ser solicitados,
por escrito e em tempo útil, pelos interessados, o qual po-
derá ser levantado nos quatro dias subsequentes à recepção
do pedido, na condição de pagamento prévio, e até ao dia
útil imediatamente anterior ao prazo limite para apresen-
tação das propostas;

c) O custo da cópia do processo será de 100 euros, acrescidos
de IVA, à taxa legal em vigor, sendo o pagamento efec-
tuado na tesouraria da Câmara Municipal de Santarém, em
numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal de Santarém, devendo ser apresentado o
respectivo recibo no DOM, para levantamento do proces-
so de concurso;

d) É da responsabilidade dos concorrentes a verificação e com-
paração das cópias com os elementos do processo patente-
ado.

12 � Propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham podem
ser entregues directamente na Câmara Municipal de Santa-
rém, sita na Praça do Município, edifício dos Paços do
Concelho, 2000-027 Santarém, entre as 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e as 14 e as 17 horas, ou enviados por
correio registado para a mesma morada, desde que a recep-
ção ocorra dentro do prazo fixado no número anterior;

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentadas até às 16 horas do dia 2 de Janeiro de 2003;

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em
relação à qual o concorrente declara aceitar prevalência,
para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � Pelas 10 horas do dia 3 de Janeiro de 2003, na Câmara
Municipal, sita no Largo do Município, edifício dos Paços do Con-
celho, procede-se, em acto público, à abertura dos invólucros re-
cebidos.

13.1 � Ao acto público pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta mais
vantajosa para a Câmara Municipal, que conjugue melhor os seguin-
tes factores preferenciais:

A qualidade e mérito técnico (QMT);
O melhor preço total (PT);
O melhor prazo de execução (conjugado com o programa de

trabalhos) (PE);
A assistência técnica (AT).

14.1 � A proposta preferida será aquela que no conjunto dos
factores obtiver a classificação final mais elevada de acordo com a
seguinte fórmula: CP = coeficiente de ponderação

Classificação final = (QMT × CP) + (AT × CP) + (PT × CP) + (PE
× CP)

14.2 � A pontuação relativa a cada equipa, respeitante a cada
factor, será encontrada por comparação de cada um dos factores
referidos relativamente a cada uma das equipas, segundo o seguinte
método:

a) Qualidade e mérito técnico (QMT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

b) O factor melhor preço total/condições de pagamento (PT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

c) O factor melhor prazo de execução/programa de trabalhos
(PE):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

d) Assistência técnica (AT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

14.3 � Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a
entrega das propostas, o júri deve definir a ponderação a aplicar aos
diferentes elementos que interferem no critério de adjudicação refe-
rido no número anterior.

14.4 � Os interessados podem solicitar cópia da acta do júri que
define a ponderação referida no número anterior, inclusive no de-
curso do acto público.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um período de 60 dias, contados da data limite para a
sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais pe-
ríodos se aquele nada requerer em contrário.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5 %
do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � Este anúncio foi enviado para a Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 19 de
Novembro de 2002.

19 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 19 de
Novembro de 2002.

18 de Novembro de 2002. � Por delegação do Presidente da
Câmara, o Vereador das Obras Municipais, Manuel António dos
Santos Afonso. 3000079238

Anúncio

Concurso público para a selecção do prestador de servi-
ço que elaborará o projecto de execução do sistema
de saneamento da Romeira.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Santarém, sita
na Praça do Município, edifício dos Paços do Concelho, em Santa-
rém, encontrando-se o processo do concurso patente no Departa-
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mento de Obras Municipais, com instalações sitas na Rua de Zeferino
Brandão, 2000-032 Santarém (telefone: 243304200; faxes:
243304297/99), onde pode ser consultado durante as horas normais
de expediente.

2 � Objecto do concurso público � selecção da equipa de presta-
ção de serviço para a elaboração do projecto de execução do siste-
ma de saneamento da Romeira, concelho de Santarém, de acordo
com o programa de concurso, caderno de encargos, respectivos ane-
xos e legislação aplicável.

3 � Local de entrega do projecto � Câmara Municipal de Santa-
rém, no edifício dos Paços do Concelho, Repartição de Expediente
e Arquivo do Departamento Administrativo e Financeiro, Praça do
Município, 2000-027 Santarém.

4 � O prazo máximo para a entrega do objecto de concurso é de
150 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, e a sua contagem
inicia-se a partir do dia imediato à data de celebração do contrato.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e se apresentem sob a forma
de equipa técnica multidisciplinar.

6 � As equipas técnicas multidisciplinares devem ser compostas,
no mínimo, pelos elementos com as seguintes habilitações e ou qua-
lificações profissionais:

a) Coordenador da equipa com formação e experiência na área
de engenharia civil;

b) Engenheiro civil/engenheiro do ambiente (ramo sanitário);
c) Engenheiro civil/engenheiro electrotécnico.

6.1 � Quando um dos técnicos integrantes da equipa multidis-
ciplinar disponha, simultaneamente, de mais de uma das qualifica-
ções exigidas para a sua composição, fica dispensada a integração
dos técnicos com as qualificações correspondentes.

6.2 � O coordenador da equipa técnica multidisciplinar deve pos-
suir uma experiência profissional efectiva de, pelo menos, três anos.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte do trabalho
posto a concurso.

8 � Não são admitidas a apresentação de propostas com altera-
ções de cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas
com variantes.

9 � As propostas devem ser acompanhadas:

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

b) De declaração emitida conforme modelo constante em
anexo I ao presente programa de concurso;

c) Declaração de compromisso, assinada por todos os técni-
cos principais e consultores, onde será referido que a cons-
tituição da equipa não será alterada até à conclusão dos
trabalhos, excepto em caso de força maior reconhecido
previamente pela Câmara Municipal;

d) Dos documentos exigidos nos termos dos números seguintes.

9.1 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente,
a proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um
seguro de riscos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de
contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso tenha ocorrido há menos
de três anos, ficando dispensados da sua apresentação os
concorrentes que juntem as declarações de IRC � também
dos últimos três anos �, acompanhadas dos respectivos
anexos A;

c) No caso de pessoas singulares declarações de IRS apresen-
tadas nos três últimos anos, acompanhadas dos respectivos
anexos I;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos de serviços similares ao objecto do procedi-
mento;

e) Documento comprovativo da regularização da situação re-
lativamente a dividas aos serviços fiscais do Estado Portu-
guês;

f) Documento comprovativo da regularização da situação
contributiva para com os serviços da segurança social do
Estado Português.

9.2 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais instrumentos de gestão territorial ela-
borados nos últimos três anos (com especial incidência em
trabalhos efectuados da mesma natureza deste concurso), e
destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua
falta e tratando-se de destinatários particulares, por sim-
ples declaração dos concorrentes;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concor-
rente.

9.3 � Para a comprovação das habilitações profissionais, a pro-
posta deve ainda ser acompanhada de:

a) Título emitido por associação pública profissional, compro-
vando a inscrição, sempre que o exercício de profissão es-
teja legalmente dependente da inscrição nessas associações;

b) Certificado de habilitações e curriculum vitae de cada um
dos elementos constitutivos da equipa, ou curriculum da
empresa;

c) Indicação do coordenador técnico do projecto a concurso,
dos responsáveis pelos estudos sectoriais e de outros técni-
cos afectos à prestação, integrados ou não na empresa, bem
como as funções que se propõem desempenhar no decorrer
da elaboração do projecto e a especialidade de cada um.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio, ou qualquer outra modalidade jurídica desde que assegura-
da a responsabilidade solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � As cópias do processo de concurso serão fornecidas nas
seguintes condições:

a) A entidade a quem podem ser solicitadas cópias do processo
de concurso é ao Departamento de Obras Municipais �
DOM, da Câmara Municipal de Santarém, sita na Rua de
Zeferino Brandão, com o código postal 2000-032 Santa-
rém;

b) Os pedidos do processo de concurso devem ser solicitados,
por escrito e em tempo útil, pelos interessados, o qual
poderá ser levantado nos quatro dias subsequentes à recep-
ção do pedido, na condição de pagamento prévio, e até ao
dia útil imediatamente anterior ao prazo limite para apre-
sentação das propostas;

c) O custo da cópia do processo será de 100 euros, acrescidos
de IVA, à taxa legal em vigor, sendo o pagamento efec-
tuado na tesouraria da Câmara Municipal de Santarém, em
numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal de Santarém, devendo ser apresentado o
respectivo recibo no DOM, para levantamento do proces-
so de concurso;

d) É da responsabilidade dos concorrentes a verificação e
comparação das cópias com os elementos do processo pa-
tenteado.

12 � Propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham po-
dem ser entregues directamente na Câmara Municipal de
Santarém, sita na Praça do Município, edifício dos Pa-
ços do Concelho, 2000-027 Santarém, entre as 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e as 14 e as 17 horas, ou envi-
ados por correio registado para a mesma morada, desde
que a recepção ocorra dentro do prazo fixado no número
anterior;

b) As propostas e os documentos que as acompanham de-
vem ser apresentados até às 16 horas do dia 3 de Janeiro
de 2003;

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou não o sendo, devem ser
acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em
relação à qual o concorrente declara aceitar prevalência,
para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � Pelas 10 horas do dia 4 de Janeiro de 2003, na Câmara
Municipal, sita no Largo do Município, edifício dos Paços do Con-
celho, procede-se, em acto público, à abertura dos invólucros rece-
bidos.
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13.1 � Ao acto público pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta mais
vantajosa para a Câmara Municipal, que conjugue melhor os seguin-
tes factores preferenciais:

A qualidade e mérito técnico (QMT);
O melhor preço total (PT);
O melhor prazo de execução (conjugado com o programa de

trabalhos) (PE);
A assistência técnica (AT).

14.1 � A proposta preferida será aquela que no conjunto dos
factores obtiver a classificação final mais elevada de acordo com a
seguinte fórmula: CP = coeficiente de ponderação

Classificação final = (QMT × CP) + (AT × CP) + (PT × CP) + (PE
× CP)

14.2 � A pontuação relativa a cada equipa, respeitante a cada
factor, será encontrada por comparação de cada um dos factores
referidos relativamente a cada uma das equipas, segundo o seguinte
método:

a) Qualidade e mérito técnico (QMT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

b) O factor melhor preço total/condições de pagamento (PT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

c) O factor melhor prazo de execução/programa de trabalhos
(PE):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

d) Assistência técnica (AT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

14.3 � Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a
entrega das propostas, o júri deve definir a ponderação a aplicar aos
diferentes elementos que interferem no critério de adjudicação refe-
rido no número anterior.

14.4 � Os interessados podem solicitar cópia da acta do júri que
define a ponderação referida no número anterior, inclusive no de-
curso do acto público.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um período de 60 dias, contados da data limite para a
sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais pe-
ríodos se aquele nada requerer em contrário.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obri-
gações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5 % do
montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � Este anúncio foi enviado para a Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 19 de
Novembro de 2002.

19 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 19 de
Novembro de 2002.

18 de Novembro de 2002. � Por delegação do Presidente da
Câmara, o Vereador das Obras Municipais, Manuel António dos
Santos Afonso. 3000079242

JUNTA DE FREGUESIA DE ALHANDRA

Anúncio

Concurso público 1/JFA/2002 � Concessão do direito de
exploração do quiosque situado na Estrada Nacional
n.º 10.

Nos termos da deliberação da Junta de Freguesia, tomada na sua
reunião de 13 de Novembro de 2002, e autorização da Assembleia

de Freguesia, tomada na sua sessão de 20 de Setembro de 2001,
publica-se o seguinte anúncio:

1 � Entidade contratante � Junta de Freguesia de Alhandra,
Praça de 7 de Março de 1843, 20, Alhandra (telefone: 219500252;
fax: 219511474).

2 � Objecto do concurso � concessão do direito de exploração
do quiosque situado na Estrada Nacional n.º 10, de acordo com o
estipulado no programa e condições do concurso.

3 � Local da concessão � Estrada Nacional n.º 10, passeio do
lado poente, junto à paragem dos autocarros, em Alhandra.

4 � Duração da concessão � dois anos, renováveis por períodos
de um ano, até ao limite máximo de 20 anos.

5 � Base de licitação � a base de licitação mensal é de 125 euros.
6 � Processo do concurso:

a) O programa do concurso e caderno de encargos estão pa-
tentes e podem ser adquiridos na secretaria da Junta de Fre-
guesia de Alhandra, sito na Praça de 7 de Março de 1843,
20, Alhandra, das 9 às 12 horas e das 15 às 17 horas, todos
os dias úteis até ao dia e hora de realização do acto público
do concurso;

b) A documentação referida na alínea anterior poderá ser so-
licitada para expedição até ao final do segundo terço do
prazo fixado para a apresentação das propostas;

c) O custo de cada exemplar do processo de concurso é de
7,48 euros, a liquidar em dinheiro ou em cheque no acto da
aquisição, acrescido de 4,99 euros de custos de expedição
no caso de envio pelo correio.

7 � As propostas deverão ser dirigidas à Junta de Freguesia de
Alhandra, sito na Praça de 7 de Março de 1843, 20, em Alhandra.

8 � Data limite de apresentação das propostas � 17 horas do
dia 12 de Dezembro de 2002.

9 � O acto público de abertura das propostas decorrerá na sala
de reuniões da Junta de Freguesia de Alhandra, sito na Praça de 7 de
Março de 1843, 20, em Alhandra, pelas 21 horas do dia 13 de De-
zembro de 2002, podendo a ela assistir os concorrentes ou os seus
representantes e intervir os devidamente credenciados.

10 � O critério de adjudicação será o da proposta economica-
mente mais vantajosa, implicando a ponderação do currículo do
concorrente.

11 � O prazo mínimo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as propostas será de 90 dias, contados da data do acto
publico de abertura das propostas.

12 � Outras informações:

a) Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e inter-
pretação dos elementos patenteados devem ser solicitados,
por escrito, para a Junta de Freguesia de Alhandra, no
1.º terço do prazo fixado para a apresentação das propos-
tas;

b) Ao concorrente a quem for adjudicada a concessão será
exigida a prestação, a favor da Junta de Freguesia, de uma
caução correspondente ao dobro do valor mensal da con-
cessão.

13 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República em 18 de Novembro de 2002.

14 � Recebido para publicação na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 19 de Novembro de 2002.

18 de Novembro de 2002. � O Presidente da Junta, Jorge Sera-
fim de Carvalho Ferreira. 3000079141

LIPOR � SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

Anúncio

Concurso público internacional no âmbito da União Euro-
peia para venda de papel não embalagem proveniente
do Centro de Triagem da LIPOR.

1 � Entidade vendedora � LIPOR � Serviço Intermunicipali-
zado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, Rua da Morena, 805-
-955, apartado 1510, 4435-996 Baguim do Monte (telefone:
229770100; telefax: 229756038).

2 � Objecto do concurso � por este concurso pretende a entida-
de vendedora alienar pela proposta mais vantajosa o mínimo de
8000 t/ano de papel não embalagem provenientes do Centro de Tri-
agem da LIPOR.
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3 � Local de recolha do papel � instalações do Centro de Tria-
gem da LIPOR, sito em Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

4 � Prazo de duração do contrato � o contrato será válido pelo
prazo de um ano.

5 � Variantes ou alterações de cláusulas do caderno de encargos �
não são admitidas.

6 � Requisitos que os concorrentes devem preencher:

a) Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas,
sem qualquer modalidade jurídica de associação no momen-
to em que se apresentam ao concurso, desde que possuam
capacidade técnica e económica e financeira que garantam
o cumprimento do contrato, nos termos das exigências
especificadas no programa de concurso;

b) No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, em consórcio externo de respon-
sabilidade solidária ou em agrupamento complementar de
empresas.

7 � a) Entidade a quem podem ser dirigidos os pedidos de documen-
tação � LIPOR � Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos
do Grande Porto, Rua da Morena, 805-955, apartado 1510, 4435-
-996 Baguim do Monte (telefone: 229770100; telefax: 229756038; e-
-mail: lipor@lipor.pt).

b) Data limite de apresentação de pedido dos documentos � o
processo de concurso poderá ser pedido até ao 10.º dia anterior ao
termo do prazo para a apresentação das propostas, sendo fornecido
no prazo máximo de quatro dias após a recepção na LIPOR do res-
pectivo pedido, através de carta timbrada, na morada indicada na
alínea a) do n.º 7.

c) Preço e condições de pagamento dos documentos � o proces-
so de concurso será fornecido, mediante o pagamento 50 euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em dinheiro ou cheque, à
ordem da LIPOR � Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resí-
duos do Grande Porto com a apresentação do respectivo pedido.

8 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � as
propostas podem ser enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, ou entregues em mão, contra recibo, para o endereço
referido no n.º 1, mantendo-se em qualquer caso a exigência que as
mesmas sejam recebidas até à hora e data limite referidas na alí-
nea b) seguinte.

b) Hora e data limites para entrega das propostas � até às 17 ho-
ras e 30 minutos do 52.º dia subsequente à publicação do anúncio de
concurso no Diário da República.

c.1) Idioma e redacção das propostas � as propostas serão redi-
gidas em língua portuguesa.

c.2) Documentos que acompanham as propostas � as propostas
deverão incluir os documentos especificados no programa de con-
curso.

9 � a) Data, hora e local de abertura das propostas � dia útil
imediato à data limite de apresentação das propostas, às 10 horas,
nas instalações da LIPOR, no endereço mencionado no n.º 1 ante-
rior.

b) Indicação das pessoas que a ela podem assistir � os mandatá-
rios das empresas concorrentes devidamente credenciados para o
efeito.

10 � Critério de adjudicação � proposta economicamente mais
vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem decres-
cente de importância:

Preço de aquisição proposto � 80 %;
Qualidade técnica da proposta � 20 %.

11 � Prazo de manutenção das propostas � o prazo de manu-
tenção das propostas é de 90 dias, contados da data limite para a sua
entrega. O prazo referido considera-se prorrogado por iguais perío-
dos para os concorrentes que nada requererem em contrário.

12 � Outras informações:

a) Ao concorrente que apresentar a proposta considerada ven-
cedora será exigida a prestação de caução de 5 % do valor
contratado;

b) A entidade que preside ao concurso reserva-se o direito de
não adjudicar a nenhum dos concorrentes, caso as condi-
ções apresentadas por estes não sejam favoráveis.

13 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 15 de Novembro de 2002.

14 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias � 14 de Novembro de 2002.

13 de Novembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Macedo Vieira. 3000078913
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Despacho

Processo n.º 1685/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, revisto e
aprovado pelo Decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, reconhece-
-se à Sociedade Artística Banda Vale de Cambra com o NIPC
500913536, sita em Vale de Cambra, a isenção de IRC nos termos
e com a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

A Sociedade Artística Banda Vale de Cambra foi reconhecida
de utilidade pública em 1 de Agosto de 1991. Assim, a isenção
aplica-se a partir daquela data, ficando a partir de 1 de Janeiro de
2001 condicionada à observância continuada dos requisitos esta-
belecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código
do IRC.

8 de Outubro de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Director-Geral, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro (por subdele-
gação do SEAF, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192,
de 21 de Agosto de 2002). 3000077636

Despacho

Processo n.º 3179/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
AURPIL � Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Ido-
sos do Lavradio, com o NIPC 501693670, sita no Largo de Domin-
gos Dias, 1, Lavradio, a isenção de IRC nos termos e com a seguinte
amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 22 de Fevereiro de 1999, data
em que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, con-
forme consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social pu-
blicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 70, de 23 de Março de
2000, ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à ob-
servância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b)
e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

8 de Outubro de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Director-Geral, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro (por subdele-
gação do SEAF, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192,
de 21 de Agosto de 2002). 3000078137

Despacho

Processo n.º 516/2002

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, reconhece-
-se ao Lions Clube de Braga, constituído sob a forma de associação,

sito em Braga, na Rua de Andrade Corvo, a isenção de IRC nos ter-
mos e com a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 1 de Janeiro de 1989, data da
entrada em vigor do Código do IRC, uma vez que a associação foi
reconhecida de utilidade pública em 4 de Julho de 1984.

A partir de 1 de Janeiro de 2001, a isenção fica condicionada à
observância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a),
b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

8 de Outubro de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Director-Geral, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro (por subdele-
gação do SEAF, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192,
de 21 de Agosto de 2002). 3000077656

Despacho

Processo n.º 3011/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC,
reconhece-se à Associação Cultural Desportiva e Recreativa de
Freixo de Numão, constituída sob a forma de associação, sita em
Vila Nova de Foz Côa, a isenção de IRC nos termos e com a
seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 1 de Janeiro de 1989, data da
entrada em vigor do Código do IRC, uma vez que a associação foi
reconhecida de utilidade pública em 25 de Janeiro de 1988.

A partir de 1 de Janeiro de 2001, a isenção fica condicionada à
observância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a),
b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

17 de Outubro de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finan-
ças, o Director-Geral, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro (por sub-
delegação do SEAF, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 192, de 21 de Agosto de 2002). 3000077806

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Processos Especiais

Secção de Processos Especiais

Despacho (extracto)

Para efeitos do disposto no n.º 14.º da Portaria n.º 969/98, de 16 de
Novembro, e por referência ao Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de
Julho, torna-se público que, por despacho de 9 de Agosto de 2002,
do secretário de Estado da Administração Interna, foi concedida a
Licença n.º 33 C, à empresa VANGUARDA � Sociedade Hoteleira
e Similar, L.da, com sede na Quinta Ribeiro D�Ega, Castelo Branco,
para a organização de um Serviço de Autoprotecção, podendo de-
senvolver a actividade de segurança privada, de vigilância de bens
móveis e imóveis e o controlo da entrada, saída e presença de pes-
soas, bem como a prevenção da entrada de armas, substâncias, enge-
nhos e objectos de uso e porte legalmente proibidos em edifícios e
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recintos de acesso vedado ou condicionado ao público, previstas na
alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º do citado Decreto-Lei n.º 231/98, de
22 de Julho.

A VANGUARDA � Sociedade Hoteleira e Similar, L.da, está au-
torizada a utilizar os meios de segurança identificados no artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho, a saber:

Meios de vigilância electrónica, de detecção de armas e outros
objectos.

5 de Novembro de 2002. � O Secretário-Geral, Fortunato de
Almeida. 3000078970

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE MONÇÃO

Anúncio

Processo n.º 444/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Duopack � Embalagens, L.da

Requerida � Papelpaste � Comercialização de Papel, L.da

Pedro de Brito Conde Veiga, juiz de direito da Secção Única do
Tribunal da Comarca de Monção:

Faz saber que são citados os credores da requerida Papelpaste �
Comercial ização de Papel ,  L.da,  ident i f icação f iscal
n.º 504241265, com domicílio em Lagoa, Cortes, 4950 Monção,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário
da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Outubro de 2002.

31 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, Pedro de Brito Conde
Veiga. � O Oficial de Justiça, José Manuel Raposo. 3000079088

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 129/2002

Inquérito administrativo

Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara
Municipal da Nazaré:

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela Secretaria desta
Câmara Municipal, a inquérito administrativo relativo à emprei-
tada «Renovação da rede viária das freguesias da Nazaré, Valado
dos Frades e Famalicão � pavimentação em Casal Mota», de que
foi empreiteiro Britagem do Fetal, L.da, residente em Santo An-
tão, 2440-053 Batalha, pelo que, durante os 15 dias que decor-
rem desde a data da afixação destes éditos e mais oito, poderão
os interessados apresentar na Secretaria desta Câmara Municipal,
por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais, ou
indemnizações a que se julguem com direito, e bem assim do pre-
ço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado execu-
tar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor que serão
afixados nos lugares públicos do estilo.

E eu, (assinatura ilegível), chefe da Divisão de Planeamento e
Urbanismo a Câmara Municipal, o subscrevi.

4 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge
Codinha Antunes Barroso. 3000079017

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 108/2002

Faz-se público que, por despacho da presidente da Câmara em
exercício de 28 de Outubro de 2002, foram nomeados na sequência
do concurso externo de ingresso para provimento de 75 lugares de
cantoneiro de limpeza (grupo de pessoal auxiliar), aberto nos ter-
mos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, do 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, os candidatos Joaquim António da Vila Viçosa, escalão 4, ín-
dice 185, António Amaro da Silva Martins, Carlos Manuel Mourão
de Sousa Pereira, João Carlos de Almeida Godinho, João Manuel
Oliveira Emídio, João dos Santos Balsemão, Trindade Monteiro Pita
Marques, António José Pereira Viegas, Carlos Manuel Matias, San-
dra Maria Catalão Malato Santos Oliveira, Anselmo Augusto Bata-
tas, José António Brígida Dias, Felisberto António da Silva Lopes
Moreira, Sebastião Manuel do Carmo, Alcino da Soledade Ramos,
Manuel Conceição Furão Valente, Vítor Manuel Guedes de Melo,
Maria Amélia Coutinho de Sousa, Gertrudes Maria Falé Rosa, Carmem
da Luz Costa, Luís Filipe Martins Pereira, Ana Lúcia Marques Fi-
gueira, Paulo Alexandre Cardoso de Almeida, Vítor Manuel Lopes
Lourenço, Alberto João de Almeida Norberto, João Jorge dos San-
tos Reis, Maria de Fátima Monteiro Pita Marques, Irene Lopes Ro-
drigues, Alfredo Pinto Monteiro, Rute Patrícia Calado Paiva Ber-
nardo, Maria Esmeralda Correia Moreira José, Mónica Sofia Pereira
Curto Oliveira da Costa, Rui Anacleto Gonçalves Leal, José Antó-
nio dos Santos Moreira, Ricardo Manuel da Costa Ribeiro, Aurora
Jesus Rodrigues Medeiro, Augusto José Duarte de Brito, Cassilda Maria
Rodrigues Infante, Valentim da Costa Fonseca, Joaquim Bernardino
Rita da Conceição, Flávio Augusto Pires Fernandes, Agostinho João
Charneca Pinto, José Ribeiro, Luís Alberto Secundino Baptista, Fer-
nando Carlos da Veiga Fernandes, Manuel dos Reis Maria, João
Manuel Martins Tarrinha, José Luís Esteves Veríssimo, Luís Filipe
Gomes Gonçalves, Maria de Fátima Mendes de Sousa, Maria dos
Anjos Conceição Chante, Hermínio Bernardes Pereira, Maria Au-
gusta Ramos Gonçalves, Nuno Rodrigo Gil de Oliveira, Domingos
Ramos Real Cardoso, Maria de Lurdes Santa Simões, Teresa Isabel
dos Santos de Jesus, Ana Cristina Oliveira Tavares, Eduardo Jorge
de Abreu da Silva, Rui Miguel Cortez Alves, Antonino Cebola Cecílio,
Leonor Antunes da Sola, Luísa Viana Henriques, Rui Manuel Fialho
Mendes, Euclides Lopes dos Santos, Maria Rita Soares Mendes, Jor-
ge Manuel Mendes Felício, António de Matos Nunes, Helena Cris-
tina Vieira Lopes, Domingos Teixeira, Rosa Maria da Silva, Virgílio
Carlos Sousa Luiz, Pedro Miguel Lopes Pereira, Joel Trindade Go-
mes e Maria de Fátima Correia Marques de Sá, os quais, nos termos
do Decreto Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com o
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, aplicável à adminis-
tração local, ficam integrados no escalão 1, índice 145.

As vagas em causa são resultantes do quadro de pessoal publicado
no apêndice n.º 46 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 28 de
Março de 2000, e nunca foram providas.

(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas � artigos 46.º,
n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

15 de Novembro e 2002. � A Directora do Departamento de Ges-
tão de Recursos Humanos, Cristina Rosado Correia. 3000079245

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 31/2002

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara, foi nomeada para a categoria de chefe de
Secção de Notariado e Execuções Fiscais a única candidata, classifi-
cada com 16 valores, Ana Paula Direito da Silva, conforme con-
curso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 207, de 7 de Setembro de 2002. A candidata deve aceitar o lugar
no prazo de 20 dias após publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas.)

13 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Acílio
Domingues Gala. 3000079022

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 31 de Maio de 2001, e no uso da competência que me é confe-
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rida 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, e nos
termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, é renovada a comissão de serviço do engenheiro
Luís Manuel Almeida Martins Pais para o cargo de chefe de divisão
da DTOU, com efeitos a partir de 31 de Setembro de 2001. Proces-
so não sujeito a fiscalização prévia de Tribunal de Contas de acordo
com o estipulado no n.º 1 do artigo 45.º, conjugado com o n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

30 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Rodrigues de Carvalho. 1000163935

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA

Aviso

Para efeitos do estipulado no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 117/
2001, de 4 de Junho, conjugado com o artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, avisam-se os interessados de que foi
deliberado em reunião do executivo de 2 de Outubro de 2001 proceder
à abertura da discussão pública prevista nos artigos atrás referidos rela-
tivos à operação de loteamento a que corresponde o processo n.º 02/
01, sita na Avenida do Dr. Manuel de Arriaga, freguesia e concelho de
Peso da Régua, em nome de José Manuel Clemente, deliberação essa
que determina, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/
99, a formulação de sugestões, bem como a apresentação de informa-
ções sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
procedimento de elaboração da referida operação urbanística.

Sendo que:

1) Período de discussão pública � 15 dias úteis a contar dos
oito dias úteis seguintes ao da publicação do presente aviso
na 3.ª série do Diário da República;

2) Local onde se encontra disponível a proposta acompanha-
da dos pareceres emitidos � Departamento Técnico da
Câmara Municipal, em horário normal de expediente;

3) Forma como os interessados podem apresentar as suas re-
clamações, observações ou sugestões � por escrito, atra-
vés de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Peso da Régua.

Para constar se passa o presente aviso, ao qual vai ser dada a
publicidade que é devida.

24 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 3000077207

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
23 de Outubro de 2002, foi nomeada para o lugar de técnico supe-
rior de 2.ª classe, da carreira de economia e gestão, a candidata
Patrícia da Graça de Medeiros Teixeira.

A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar no prazo de
20 dias após a publicação do presente aviso no Diário da República,
de acordo com o previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

29 de Outubro de 2002. � Por delegação da Presidente, o Vere-
ador, Alberto Reis Bettencourt Leça. 1000163942

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Transição para a carreira informática

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 12 de Novembro de 2002, foi
autorizado, com base no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de Março, precedido de parecer da Comissão de Avaliação da
DGAP, integrar na carreira de informática, categoria de técnica de
informática-adjunta, nível 3, escalão 1, índice 275, a técnica profis-
sional especialista Margarida Maria Candeias Andrez Santos.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000163899

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA

Aviso n.º 97/02

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de encarregado de parque desportivo e recrea-
tivo.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 11 de
Novembro de 2002, o signatário nomeou para uma vaga de encarre-
gado de parque desportivo e recreativo, do quadro de pessoal deste
município, Eugénia Maria Pereira de Oliveira, de acordo com a lista
de classificação final homologada a 30 de Setembro de 2002 e afi-
xada em 1 de Outubro de 2002.

A nomeada acima referida deverá aceitar a nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro. (O processo não é objecto de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, por força da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

11 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Fer-
nando Diniz Gomes. 1000163943

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 5 de
Novembro do ano em curso do vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, foi concedida li-
cença sem vencimento de longa duração, ao abrigo do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ao funcionário Marinho
Pereira Oliveira, assistente administrativo, com início em 14 de
Novembro de 2002.

11 de Novembro de 2002. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira. 3000079024

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso

José Duarte da Silva Sesinando, vereador do Pelouro de Administra-
ção Urbanística da Câmara Municipal de Serpa:

Faz saber, nos termos do disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e de harmonia com a deliberação
tomada em reunião do órgão executivo realizada em 26 de Junho de
2002, que o alvará de loteamento urbano n.º 4/83, concedido por
deliberação de 18 de Outubro de 1983, referente ao prédio rústico
sito em Alto da Forca, freguesia do Salvador, concelho de Serpa,
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 90 da secção J e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 482, a fl. 44 do
livro B-2, com a área total de 57 656 m2, de que é loteador Madeira
& Andrade, L.da, com sede em Serpa, foi rectificado por segunda
vez, considerando que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 334/95, de
28 de Dezembro, no seu artigo 36.º, n.º 5, se trata de uma alteração
de pormenor, traduzida numa alteração dos polígonos de implanta-
ção das construções no interior dos lotes 2 a 16, área de implanta-
ção das construções, área de construção das moradias e, implicita-
mente, o aumento da volumetria, não implicando aumento do número
de fogos nem alteração dos parâmetros urbanísticos fixados nos pla-
nos municipais de ordenamento do território. Assim, o alvará de
loteamento foi rectificado conforme a seguir se indica, para constar
e fazer parte integrante do alvará n.º 4/83:

1 � Área total a lotear � 29 908,50 m2.
2 � Área de construção � 19 298,00 m2.
3 � Enquadramento em instrumentos de planeamento territorial �

toda a área afecta a este loteamento está integrada em espaço urba-
no � estando parte em área consolidada, e o restante em área verde de
protecção inserida na UP1, de acordo com a planta de ordenamento
para o aglomerado urbano da vila de Serpa, do Plano Director Munici-
pal de Serpa, em vigor desde 26 de Dezembro de 1995 (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 178/95, publicada no Diário da República,
1.ª série-B, n.º 296, de 26 de Dezembro de 1995).

4 � Número de lotes e respectivas áreas, localização, finalidade,
área de implantação, área de construção, volumetria de construção,
número de pisos e número de fogos de cada um.
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Quadro de áreas parciais

Lote
Área Cota

Cércea
Número Número

Tipologia máxima
Área Área CAS COS CIS Uso

do lote (m2) de implantação de fogos de pisos
de implantação de construção

máx. máx. máx. ST3 T4 T5 máxima máxima

1 5 240,0 7 m 2 1 200 m2 2 000 m2 0,23 0,39 0,26 Hotel.
2 542,0 229 7 m 1 2 1 150 m2 250 m2 0,32 0,47 0,45 Hab.
3 570,0 229 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
4 570,0 229 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
5 570,0 229 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
6 570,0 229 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
7 570,0 229 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
8 570,0 229 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
9 570,0 228 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.

10 570,0 228 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
11 570,0 228 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
12 570,0 228 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
13 570,0 227 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
14 570,0 227 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
15 570,0 227 7 m 1 2 1 180 m2 300 m2 0,32 0,53 0,45 Hab.
16 815,6 226 7 m 1 2 1 240 m2 350 m2 0,35 0,47 0,45 Hab.
18 442, 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,45 Hab.
19 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
20 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
21 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
22 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
23 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
24 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
25 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
26 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
27 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
28 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
29 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
30 224,2 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
31 412,6 225,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,40 0,54 0,45 Hab.
32 420,0 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,54 0,45 Hab.
33 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
34 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
35 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
36 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
37 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
38 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
39 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
40 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
41 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
42 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
43 224,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,99 0,65 Hab.
44 236,2 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,94 0,65 Hab.
45 343,8 224,5 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,65 0,45 Hab.
46 644,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,35 0,25 Hab.
47 275,6 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,80 0,65 Hab.
48 271,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,82 0,65 Hab.
49 271,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,82 0,65 Hab.
50 266,6 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,83 0,65 Hab.
51 262,2 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,85 0,65 Hab.
52 258,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,85 0,65 Hab.
53 253,7 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,87 0,65 Hab.
54 250,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,87 0,65 Hab.
55 248,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,90 0,65 Hab.
56 242,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,90 0,65 Hab.
57 243,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,91 0,65 Hab.
58 243,0 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,91 0,65 Hab.
59 249,4 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,89 0,65 Hab.
60 443,3 223 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,50 0,45 Hab.
61 497,5 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,45 0,45 Hab.
62 306,0 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,73 0,65 Hab.
63 275,0 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,81 0,65 Hab.
64 279,0 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,80 0,65 Hab.
65 282,8 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,80 0,65 Hab.
66 286,7 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,78 0,65 Hab.
67 290,6 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,77 0,65 Hab.
68 294,5 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,75 0,65 Hab.
69 298,5 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,77 0,65 Hab.
70 302,3 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,74 0,65 Hab.
71 301,0 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,74 0,65 Hab.
72 282,3 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,79 0,65 Hab.
73 267,3 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,79 0,65 Hab.
74 227,4 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,98 0,65 Hab.
75 278,0 222 7 m 1 2 1 132 m2 221 m2 0,60 0,80 0,65 Hab.

Total 29 908,5 � � 73 58 14 11 586 m2 19 298 m2 � � � �
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COS max. � área de construção/área do lote.
CAS max. � área de implantação/área do lote.
CIS max. � área de impermeabilização/área do lote.
5 � Cedências obrigatórias do loteador, sua finalidade e especifi-

cação das parcelas a integrar no domínio público da Câmara Muni-
cipal de Serpa:

Área para espaços verdes � 3 300 m2;
Área para espaços de equipamento recreativo e de lazer �

4 620 m2;
Área de reserva � 9 671,00 m2;
Área de cedência � 4 100,00 m2;
Passeios � 1 875,50 m2;
Estacionamentos � 341,00 m2;
Total � 27 747,50 m2.

6 � Obras de urbanização e respectivo prazo de conclusão � a
execução das obras das infra-estruturas deverão estar concluídas no
prazo de três anos após a emissão da primeira rectificação ao alvará
(emitida a 31 de Agosto de 2000). Todas as obras de urbanização
ficarão a cargo do requerente, excepto a execução das Ruas C e D.

7 � Montante da caução prestada e identificação do respectivo
título � 2 500 000$ conforme alvará n.º 4/83, sob a forma de hi-
poteca de 15 lotes, com os n.os 46 a 59, mais a cedência dos lotes
44 e 45 com as áreas, respectivamente, de 236,20 m2 e 343,80 m2.

22 de Outubro de 2002. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção Urbanística, José Duarte da Silva Sesinando. 1000163900

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 108/2002

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no arti-
go 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se
torna público que, por meu despacho datado de 31 de Outubro de
2002, nomeei, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 18.º, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 21.º, ambos da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local por forma do artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o engenheiro Francisco
António Gomes Roque, em regime de substituição e até à conclusão
de concurso, chefe de divisão da Divisão de Obras, Urbanismo e
Ambiente, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2002.

Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

5 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Lopes Bogalho. 3000079195

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Munici-
pal de Torres Novas:

Faz saber que, de conformidade com o seu despacho datado de
8 de Novembro do corrente ano, e na sequência de concurso exter-
no de ingresso, aberto através do aviso publicitado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 56, de 7 de Março de 2000, e após conclu-
são de estágio, foram nomeados definitivamente com a categoria de
técnico superior de 2.ª classe (engenharia civil), Rui Miguel Gameiro
das Neves Pereirinha e Roberto Carlos Marcos de Almeida.

Os nomeados deverão tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 1000163917

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso n.º 210/2002

Para cumprimento do disposto do n.º 1 do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformi-
dade com o despacho de 24 de Outubro de 2002, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 1 do alvará de

loteamento n.º 4/91, para o prédio sito no lugar de Lamela, fregue-
sia de Vale São Cosme, requerido em nome de Manuel da Silva Cos-
ta, pelo período de 15 dias úteis, contados da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, as reclamações, sugestões
ou pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados deve-
rão ser entregues na Repartição Administrativa do Departamento
de Urbanismo e Habitação, onde o processo estará disponível para
consulta.

6 de Novembro de 2002. � O Vereador do Urbanismo e Habita-
ção, Jorge Paulo Oliveira. 1000163919

JUNTA DE FREGUESIA DE ARDEGÃO

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

António Ferreira de Sousa, presidente da Junta de Freguesia de
Ardegão, do município de Ponte de Lima:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Ardegão, do município de Ponte de Lima,
considerando o parecer emitido em 11 de Setembro de 2002, pela
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses.
Em 29 de Setembro de 2002, o parecer, por proposta desta Junta de
Freguesia, foi aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de
Ardegão.

Brasão � escudo de vermelho, águia de ouro realçada de negro,
entre duas faixetas ondadas de prata, carregada cada uma de
uma burela ondada de azul; em chefe, rosa heráldica de prata,
botoada e apontada de verde. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «ARDEGÃO �
PONTE DE LIMA».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Has-
te e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Ardegão � Ponte de Lima».

23 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, António Fer-
reira de Sousa. 3000077611

JUNTA DE FREGUESIA DA FOZ DO DOURO

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar
de técnico superior estagiário

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, faz-se público que a Junta de Freguesia da Foz
do Douro, de acordo com a deliberação tomada em reunião de 19 de
Abril de 2002, pretende admitir um técnico superior estagiário, com
licenciatura preferencial que se inserir na área do ambiente (m/f),
para o quadro do pessoal desta autarquia.

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 � Prazo de candidaturas:

a) 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso.

4 � Conteúdo funcional:

a) Assessoria técnica do executivo da Junta de Freguesia, na
área do ambiente, estudos e elaboração de projectos tendo
em vista a implementação e melhoramento de áreas ver-
des, limpeza de praias, encaminhamento e acompanhamento
de todos e quaisquer problemas relacionados com limpeza
urbana, higiene e salubridade pública, saneamento, promo-
ção de acções de sensibilização, assessoria na área da cultu-
ra e recreio e demais que se integrem na área em causa.

5 � Vencimento:

a) O vencimento corresponde ao escalão 1, índice 310, do novo
sistema retributivo da função pública.
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6 � Métodos de selecção:

b) Avaliação curricular;
c) Prova de conhecimentos;
d) Entrevista.

7 � Programa das provas.

a) A avaliação curricular é feita através dos elementos dispo-
nibilizados pelos candidatos;

b) A prova de conhecimentos versará perguntas de cultura geral
e da Constituição da República Portuguesa;

c) A entrevista visa avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos e versará sobre conhecimentos re-
lacionados com as actividades a desempenhar, contacto e
comunicação, capacidade de raciocínio, desenvolvimento das
respostas e sentido de responsabilidade.

8 � Formalização das candidaturas:

a) As candidaturas deverão ser formalizadas, até às 16 horas
do último dia do prazo, através de requerimento dirigido ao
presidente da Junta de Freguesia da Foz do Douro, devendo
ser acompanhado, sob pena de exclusão, de documento
autêntico ou autenticado comprovativo das habilitações li-
terárias e curriculum vitae devidamente datado e assinado.

9 � Candidatos com deficiência:

a) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo;

b) Em caso de igualdade de classificação e após a aplicação da
fórmula da classificação final (CF) tem preferência o
candidato(a) com deficiência, conforme estipula o n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

10 � Composição do júri:

Presidente � Dr. José Pinto Ferreira, presidente da Junta de
Freguesia.

1.º vogal efectivo � Dr.ª Adelaide Lopes, técnica de serviço
social da Junta de Freguesia.

2.º vogal efectivo � Júlio Manuel Pereira dos Santos, secretá-
rio da Junta de Freguesia.

1.º vogal suplente � José Manuel Carvalho Araújo, secretário
da Junta de Freguesia, que substituirá o presidente nas suas
ausências ou impedimentos.

2.º vogal suplente � Luís Manuel de Saldanha Lencastre, 1.º vo-
gal da Junta de Freguesia.

31 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, José Pinto
Ferreira. 3000078095

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar
de auxiliar de serviços gerais

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, faz-se público que a Junta de Freguesia da Foz
do Douro, de acordo com a deliberação tomada em reunião de 19 de
Abril de 2002, pretende admitir um auxiliar de serviços gerais (m/f),
para o quadro do pessoal desta autarquia.

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 � Prazo de candidaturas:

a) 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso.

4 � Conteúdo funcional:

a) Assegurar a limpeza e conservação das instalações da Junta
de Freguesia e de outras pertencentes a esta autarquia; co-
laborar eventualmente em trabalhos de montagem, desmon-

tagem e conservação de equipamentos; auxiliar a execução
de cargas e descargas; realizar tarefas de arrumação e distri-
buição; executar outras tarefas simples não especificadas,
de carácter manual, exigindo principalmente esforço físico
e conhecimentos práticos.

5 � Vencimento:

a) O vencimento corresponde ao escalão 1, índice 123, do novo
sistema retributivo da função pública.

6 � Métodos de selecção:

b) Avaliação curricular;
c) Prova de conhecimentos;
d) Entrevista.

7 � Programa das provas:

a) A avaliação curricular é feita através dos elementos dispo-
nibilizados pelos candidatos;

b) A prova de conhecimentos versará perguntas de cultura geral;
c) A entrevista visa avaliar, numa relação interpessoal e de

forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos e versará sobre conhecimentos re-
lacionados com as actividades a desempenhar � contacto
e comunicação, capacidade de raciocínio, desenvolvimento
das respostas e sentido da responsabilidade.

8 � Formalização das candidaturas:

a) As candidaturas deverão ser formalizadas, até às 16 horas
do último dia do prazo, através de requerimento dirigido ao
presidente da Junta de Freguesia da Foz do Douro, devendo
ser acompanhado, sob pena de exclusão, de documento
autêntico ou autenticado comprovativo das habilitações li-
terárias e curriculum vitae devidamente datado e assinado.

9 � Candidatos com deficiência:

a) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo;

b) Em caso de igualdade de classificação e após a aplicação da
fórmula da classificação final (CF) tem preferência o
candidato(a) com deficiência, conforme estipula o n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

10 � Composição do júri:

Presidente � Júlio Manuel Pereira dos Santos, secretário da
Junta de Freguesia.

1.º vogal efectivo � Agostinho Barbosa Pereira, chefe dos ser-
viços da Junta de Freguesia.

2.º vogal efectivo � Maria Graciete Nogueira da Costa Perei-
ra, auxiliar de educadora do jardim de infância da Junta de
Freguesia.

1.º vogal suplente � Luís Manuel de Saldanha Lencastre, 1.º vo-
gal da Junta de Freguesia, que substituirá o presidente nas suas
ausências ou impedimentos.

2.º vogal suplente � Rui Pedro Ribeiro Teixeira, 2.º vogal da
Junta de Freguesia.

31 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, José Pinto
Ferreira. 3000078099

JUNTA DE FREGUESIA DE FREGIM

Edital

Brasão, bandeira e selo

Joaquim Ribeiro de Sousa e Castro, presidente da Junta de Freguesia
de Fregim, do município de Amarante:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Fregim, do município de Amarante, tendo em conta o
parecer emitido em 9 de Julho de 2002, pela Comissão de Heráldica
da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido,
nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/
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99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em
sessão da Assembleia de Freguesia de 8 de Novembro de 2002:

Brasão � escudo de vermelho, cruz da Ordem de Malta, um
cacho de uvas de púrpura sustido de prata e roda dentada de
ouro, tudo alinhado em roquete; campanha ondada de prata e
azul de quatro peças. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «FREGIM».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Has-
te e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Fregim � Amarante».

9 de Novembro de 2002. � O Presidente da Junta, Joaquim Ri-
beiro de Sousa e Castro. 3000079110

JUNTA DE FREGUESIA DE MALHOU

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar do grupo de pessoal técnico-profissional, carreira
e categoria de técnico profissional de 2.ª classe.

A Junta de Freguesia de Malhou, tendo sido publicada a alteração
ao quadro de pessoal contendo o grupo de pessoal técnico-profissio-
nal, carreira de técnico profissional, categoria de técnico profissio-
nal de 2.ª classe, está esta Junta em condições de poder abrir con-
curso para provimento de lugar na aludida categoria, nas seguintes
condições:

1 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
a administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

3 � Quota de emprego � de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o
número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com
deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual pre-
valece sobre qualquer outra preferência legal.

4 � Conteúdo funcional � funções de natureza executiva de
aplicação técnica nas áreas referidas com base no estabelecimento
ou adaptação de métodos e processos, enquadrados em directivas bem
definidas, exigindo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos ob-
tidos através do curso profissional (Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho).

5 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho é a
área da Freguesia de Malhou.

6 � Remuneração, condições de trabalho e regalias sociais � o
vencimento é o previsto no anexo I I ao Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, com as alterações, a que corresponde o valor de
595,83 euros. As condições de trabalho e regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a con-
curso os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável às autarquias locais por força do De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

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

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � os constantes da alínea d) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, consi-

derando-se como adequada a área de administração da dominante
económico-social.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão

ser formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Junta de
Freguesia de Malhou, remetido pelo correio até ao termo do prazo
fixado, sob registo e com aviso de recepção, ou entregue pessoal-
mente na sede da aludida Junta, sita na Rua do Padre Reis, 70, em
Malhou, devendo do mesmo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, nacionalidade, naturalidade, estado civil, residência, nú-
mero, data e serviço emissor do bilhete de identidade e prazo
de validade, número de contribuinte, código postal e nú-
mero de telefone se o houver);

b) Identificação do concurso a que se candidata, com indica-
ção do Diário da República em que o aviso foi publicado;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever especificar para melhor apreciação do seu mérito;

d) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo.

8.2 � Os requerimentos dos candidatos devem ser obrigatoriamen-
te acompanhados da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autenticado, comprovativo das habilitações li-
terárias exigidas, com a indicação da média final;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
d) Curriculum vitae devidamente datado e assinado, indican-

do, nomeadamente, as funções que exerce e as exercidas
anteriormente, e os períodos de duração a que umas e ou-
tras se reportam, relevantes para o exercício das funções
inerentes ao lugar a concurso, bem como a formação pro-
fissional complementar (estágios, especializações, acções de
formação, seminários, etc.);

e) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na
alínea d) do número anterior, sem o que as mesmas não
serão consideradas.

8.3 � Os requerimentos das candidaturas devem ainda ser acom-
panhadas dos documentos dos requisitos gerais de admissão pre-
vistos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7.1 da presente delibe-
ração.

8.4 � A apresentação da documentação do n.º 8.3 anterior é tem-
porariamente dispensada desde que o candidato declare no requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos
gerais mencionados.

8.5 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis nos termos das alíneas a), c), d) e e)
do n.º 8.2 determina a exclusão do concurso.

8.6 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

8.7 � As faltas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

9 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito nos
termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
consistirá na realização de uma prova de conhecimentos gerais (eli-
minatória), numa prova de conhecimentos específicos (eliminató-
ria) e numa entrevista profissional de selecção.

9.1 � Classificação final � a classificação final será expressa
numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média aritmética
simples das pontuações obtidas em cada um dos métodos de selec-
ção, ou seja, através da seguinte fórmula:

CF = 1 [(PCG) + (PCE) + (EPS)] : 3
em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 � As provas de conhecimentos gerais e específicos serão cada
uma delas eliminatórias por si, para os candidatos que em cada uma
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9.2.1 � Duração das provas � as provas de conhecimentos (ge-
rais e específicos) terão a duração de sessenta minutos cada.
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9.2.2 � Programa das provas:

Prova de conhecimentos gerais � será escrita e incidirá sobre
a legislação a seguir indicada:

Constituição da República Portuguesa, republicação inte-
gral em anexo à Lei Constitucional n.º 1/2001, de 12 de
Dezembro;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
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 (republicação integral a este anexo);

Conhecimentos de cultura geral;

Provas de conhecimentos específicos � será escrita e incidirá
sobre a legislação a seguir indicada:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (republicada em anexo
à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) � Regime Jurídi-
co do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das
Freguesias, bem como as respectivas competências;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Regime Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Lei n.º 13/99, de 22 de Março, alterada pela Lei n.º 3/2002,
de 8 de Janeiro (Regime Jurídico do Recenseamento Elei-
toral);

Decreto-Lei n.º 10/99, 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;

Decreto-Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto � Finanças Locais.

9.3 � Entrevista profissional de selecção � será conduzida de
modo a 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 deline-
ado, mediante a ponderação dos parâmetros adequados, e será clas-
sificada pela aplicação da seguinte fórmula:

EPS = (a + b + c + d) : 4
em que:

a = cultura geral;
b = capacidade de expressão e compreensão;
c = motivação para o desempenho das funções;
d = experiência profissional.

9.4 � 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, de 11 de Julho.

9.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam da acta da reunião do júri do concurso, a qual será facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Afixação das listas � as listas dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas para
consulta, no átrio do edifício e sede da Junta de Freguesia de Ma-
lhou, ou publicadas no Diário da República, conforme o número de
candidatos.

11 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel Magalhães dos Santos, presidente da Junta
de Freguesia.

Vogais efectivos:

João José da Silva, vereador da Câmara Municipal de Al-
canena.

Ana Cristina Franklin Rodrigues, secretária da Junta de
Freguesia.

Vogais suplentes:

Paulo Alexandre Pereira do Rosário, presidente da Assem-
bleia de Freguesia.

Miguel Martinho dos Santos, 1.º secretário da Assembleia
de Freguesia.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

12 � Foi consultada a Direcção-Geral das Autarquias Públicas sobre
a existência ou não de pessoal em situação de disponibilidade ou
inactividade, tendo aquela direcção-geral respondido pelo ofício
n.º 2131/DRRCP/DIV/2002, não existir pessoal com o perfil pre-
tendido.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qual-
quer forma de discriminação.

14 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, Manuel Maga-
lhães dos Santos. 1000158087

JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ

Aviso n.º 1/2002

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do De-
creto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e por deli-
beração do executivo da Junta de Freguesia de Oiã, de 16 de Abril de
2002, foi objecto de reclassificação profissional a funcionária Maria
Cândida Pinheiro Pereira da Trindade Nunes, detentora da categoria
de auxiliar administrativo do grupo de pessoal auxiliar, para a cate-
goria de assistente administrativo do grupo de pessoal administrati-
vo, índice 191, escalão 1, com efeitos a partir do dia 1 de Abril de
2002.

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

15 de Novembro de 2002. � O Presidente da Junta, Dinis dos
Reis Bartolomeu. 3000079048

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DE MATOSINHOS

Anúncio

Concurso interno de acesso geral para uma vaga
na categoria de assistente administrativo principal

1 � Nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público que, por deliberação do conselho
de administração de 15 de Outubro de 2002, encontra-se aberto
concurso interno de acesso geral para uma vaga na categoria de as-
sistente administrativo principal.

2 � Prazo de validade � a validade do concurso é pelo período
de três meses.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições 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,
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações que
lhe foram conferidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional encontra-se
descrito no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no edifício sede dos Serviços Muni-
cipalizados de Águas e Saneamento de Matosinhos.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � as corres-
pondentes ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e seus anexos, sendo as condições de tra-
balho e regalias sociais as genericamente vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

7 � Requisitos de admissão � em cumprimento da alínea h) do
artigo 9.º da Constituição a Administração Pública, enquanto enti-
dade 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.

1) Gerais � só são admitidos ao concurso os candidatos que pos-
suam os requisitos definidos 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;
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c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-
te exigidas para o desempenho do cargo;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

2) Especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso na 3.ª série do
Diário da República.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, em folha de papel normalizado
de formato A4, dirigido ao presidente do conselho de administração
e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio, com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Secção de
Pessoal, sita na Rua do 1.º de Maio, 273-4450 Matosinhos, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, profissão, número, data de
emissão e validade do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número
de telefone e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata referenciando a data e publicação

do respectivo aviso no Diário da República, 3.ª série;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão
tidas em consideração se devidamente comprovadas;

e) Declaração a que alude a alínea a) do n.º 9, caso opte pela
faculdade aí prevista.

9 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos nas alíneas a), b), d) e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados
desde que os candidatos declarem no respectivo requerimen-
to, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos enunciados nas citadas alíneas;

b) Relativamente à alínea c) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos deverão apresen-
tar documento comprovativo das habilitações literárias exi-
gidas;

c) Quaisquer outros elementos comprovativos de qualificação
e experiência profissional que o candidato entenda dever
ser apreciado pelo júri;

d) Documento comprovativo das classificações de serviço dos
últimos três anos;

e) Declaração do serviço de origem devidamente assinada,
donde constem a categoria que possui, o respectivo esca-
lão e o tempo de serviço na categoria e carreira;

f) Curriculum vitae que não ultrapasse três folhas dactilogra-
fadas a fim de ser apreciado pelo júri;

g) Nos termos do n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça do estipulado no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, é dispensada a entrega de documentos com-
provativos que se encontrem arquivados no processo indi-
vidual.

9.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

10 � Métodos de selecção:
10.1 � Os métodos de selecção constarão de avaliação curricular

e entrevista profissional de selecção.
Na classificação final o ordenamento final dos concorrentes será

expresso de 0 a 20 valores e efectuado de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = 0,5 AC (0,2 FP + 0,3 EP + 0,2 HA + 0,3 CS) + 0,5 EPS

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
HA = habilitação académica;
CS = classificação de serviço;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � onde se visa avaliar as aptidões profissio-
nais do candidato na área para que o concurso é aberto com base na
análise do respectivo currículo profissional.

Formação profissional � onde se ponderará as acções de forma-
ção e aperfeiçoamento profissional relacionado com a área funcio-
nal do lugar posto a concurso:

Sem formação � 10 valores;
Até 30 horas de formação � 15 valores;
> de 30 < = 60 horas � 17 valores;
> de 60 horas � 20 valores.

Experiência profissional � a avaliar de acordo com o seguinte
parâmetro � 1 valor por cada ano de serviço na carreira de assis-
tente administrativo.

Esta classificação tem como limite máximo 20 valores.
Habilitação académica � onde se ponderará a titularidade de grau

académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida:

Até ao 11.º ano de escolaridade � 16 valores;
12.º ano de escolaridade � 18 valores;
Mais que o 12.º ano de escolaridade � 20 valores.

Classificação de serviço � a classificação de serviço será ava-
liada pelas menções quantitativas de classificação de serviço ob-
tida nos últimos três anos e convertida numa escala de 0 a 20 va-
lores.

Entrevista profissional de selecção � na entrevista serão ponde-
rados os seguintes critérios:

Conhecimento demonstrado sobre as funções exercidas;
Capacidade de autonomia;
Facilidade de comunicação e exposição do raciocínio.

Este factor será pontuado numa escala de 0 a 20 valores e resul-
tará da média aritmética da ponderação dos três critérios.

11 � Afixação das listas � as listas de candidatos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, na Secção de Pesso-
al ou publicadas no Diário da República, conforme o número de
candidatos.

12 � Júri do concurso � o júri terá a seguinte composição:

Presidente � Serafim Pereira Lopes, vogal do conselho admi-
nistração.

Vogais efectivos:

Directora do Departamento Municipal Administrativo e Fi-
nanceiro, Dr.ª Fernanda Manuela Matos Pinto (que subs-
titui o presidente nas suas faltas e impedimentos), e chefe
da Divisão Municipal Comercial, Dr.ª Maria Manuela
Gomes Esteves da Silva.

Vogais suplentes:

Director do Departamento Municipal de Águas e Sanea-
mento, engenheiro João Emiliano Falcão Reis Rodri-
gues, e chefe de Divisão Municipal de Estudos, Plane-
amento e Projectos, engenheira Fernanda Maria Sousa
Machado.

13 � Actas de reuniões do júri � os critérios de apreciação e
ponderação da avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

28 de Outubro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Guilherme Pinto. 1000163909
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Anúncio

Concurso interno de acesso geral para uma vaga
na categoria de engenheiro técnico civil especialista

1 � Nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público que, por deliberação do conselho
de administração de 15 de Outubro de 2002, encontra-se aberto
concurso interno de acesso geral para uma vaga na categoria de
engenheiro técnico civil especialista.

2 � Prazo de validade � a validade do concurso é pelo período
de três meses.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições 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,
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações que
lhe foram conferidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Conteúdo funcional � funções de estudo e aplicação de
métodos e processos de natureza técnica, com autonomia e respon-
sabilidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo uma
especialização e conhecimentos profissionais adquiridos através de
um curso superior, conforme preconiza o mapa I do Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no edifício sede dos Serviços Muni-
cipalizados de Águas e Saneamento de Matosinhos.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � as corres-
pondentes ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e seus anexos, sendo as condições de tra-
balho e regalias sociais as genericamente vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

7 � Requisitos de admissão � em cumprimento da alínea h) do
artigo 9.º da Constituição a Administração Pública, enquanto enti-
dade 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.

1) Gerais � só são admitidos ao concurso os candidatos que pos-
suam os requisitos definidos 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 ou profissionais legalmen-

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

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

2) Especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso na 3.ª série do
Diário da República.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, em folha de papel normalizado
de formato A4, dirigido ao presidente do conselho de administração
e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio, com aviso de re-
cepção expedido até ao termo do prazo fixado, para a Secção de
Pessoal, sita na Rua do 1.º de Maio, 273-4450 Matosinhos, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, profissão, número, data de
emissão é validade do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número
de telefone e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata referenciando a data e publicação

do respectivo aviso no Diário da República, 3.ª série;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão
tidas em consideração se devidamente comprovadas;

e) Declaração a que alude a alínea a) do n.º 9, caso opte pela
faculdade aí prevista.

9 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados
desde que os candidatos declarem no respectivo requerimen-
to, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a
situação precisa em que se encontrem relativamente a cada
um dos requisitos enunciados nas citadas alíneas;

b) Relativamente à alínea c) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos deverão apresen-
tar documento comprovativo das habilitações literárias
exigidas;

c) Quaisquer outros elementos comprovativos de qualificação
e experiência profissional que o candidato entenda dever
ser apreciado pelo júri;

d) Documento comprovativo das classificações de serviço dos
últimos três anos;

e) Declaração do serviço de origem devidamente assinada,
donde constem a categoria que possui, o respectivo esca-
lão e o tempo de serviço na categoria e carreira;

f) Curriculum vitae que não ultrapasse três folhas dactilogra-
fadas a fim de ser apreciado pelo júri;

g) Nos termos do n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça do estipulado no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, é dispensada a entrega de documentos com-
provativos que se encontrem arquivados no processo indi-
vidual.

9.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

10 � Métodos de selecção:
10.1 � Os métodos de selecção constarão de avaliação curricular

e entrevista profissional de selecção.
Na classificação final o ordenamento final dos concorrentes será

expresso de 0 a 20 valores e efectuado de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = 0,5 AC (0,2 FP + 0,3 EP + 0,2 HA + 0,3 CS) + 0,5 EPS

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
HA = habilitação académica;
CS = classificação de serviço;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular onde se visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato na área para que o concurso é aberto com base na
análise do respectivo currículo profissional.

Formação profissional onde se ponderará as acções de formação
e aperfeiçoamento profissional relacionado com a área funcional do
lugar posto a concurso:

Sem formação � 10 valores;
Até 30 horas de formação � 15 valores;
> de 30 < = 60 horas � 17 valores;
> de 60 horas � 20 valores.

Experiência profissional � a avaliar de acordo com o seguinte
parâmetro:

1 valor por cada ano de serviço na carreira de engenheiro téc-
nico.

Esta classificação tem como limite máximo 20 valores.
Habilitação académica onde se ponderará a titularidade de grau

académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

Bacharelato � nota final entre 10 e 13 valores � 14 valores;
Bacharelato � nota final entre 14 e 16 valores � 16 valores;
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Bacharelato � nota final entre 17 e 19 valores � 18 valores;
Bacharelato � nota final de 20 valores � 20 valores.

Classificação de serviço � a classificação de serviço será ava-
liada pelas menções quantitativas de classificação de serviço ob-
tida nos últimos três anos e convertida numa escala de 0 a 20 va-
lores.

Entrevista profissional de selecção � na entrevista serão ponde-
rados os seguintes critérios:

Conhecimento demonstrado sobre as funções exercidas;
Capacidade de autonomia;
Facilidade de comunicação e exposição do raciocínio.

Este factor será pontuado numa escala de 0 a 20 valores e resul-
tará da média aritmética da ponderação dos três critérios.

11 � Afixação das listas � as listas de candidatos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, na Secção de Pesso-
al ou publicadas no Diário da República, conforme o número de
candidatos.

12 � Júri do concurso � o júri terá a seguinte composição:

Presidente � Serafim Pereira Lopes, vogal do conselho de ad-
ministração.

Vogais efectivos:

Director do Departamento Municipal de Águas e Sanea-
mento, engenheiro João Emiliano Falcão Reis Rodrigues
(que substitui o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos), e engenheiro civil assessor, engenheiro Manuel José
Beato Freixo.

Vogais suplentes:

Directora do Departamento Municipal Administrativo e
Financeiro, Dr.ª Fernanda Manuela Matos Pinto, e che-
fe de Divisão Municipal de Estudos, Planeamento e Pro-
jectos, engenheira Fernanda Maria Sousa Machado.

13 � Actas de reuniões do júri � os critérios de apreciação e
ponderação da avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

28 de Outubro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Guilherme Pinto. 1000163910
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3. Diversos

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES TV-GUIA

Contrato de dissolução

Entre TV-Guia � Editora de Publicações Multimédia, L.da, pessoa colectiva n.º 500913560, com sede na Avenida do Almirante Gago Coutinho,
113, Lisboa, adiante simplesmente designada  por primeira outorgante, e ALICO � American Life Insurance Company, com sede em Lisboa,
na Avenida da Liberdade, 36, 4.º, com fundo de estabelecimento de € 9 477 160,04, titular do cartão de identificação de pessoa colectiva
n.º 980006767, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 61 738, é celebrado o presente contrato de dissolução
do Fundo de Pensões TV-Guia, constituído por escritura celebrada no dia 27 de Janeiro de 1989 no 14.º Cartório Notarial de Lisboa, doravante
abreviadamente designado por Fundo, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

1 � A primeira outorgante e a American Life Insurance Company acordaram, com base no disposto na alínea c) do n.º 16 do capítulo I do
contrato constitutivo do Fundo, na dissolução, com todos os efeitos legais e contratuais, do referido Fundo de Pensões.

2 � A dissolução do Fundo, decidida na anuidade de 2001 pela associada, produzirá efeitos no prazo de 60 dias após a data da assinatura do
presente contrato.

CLÁUSULA 2.ª

1 � De acordo com o disposto no n.º 14 do capítulo I do mencionado contrato constitutivo, não existindo à data da presente dissolução
beneficiários pensionistas, o valor do Fundo será rateado pelos direitos dos participantes às pensões em formação.

2 � Os montantes assim determinados serão utilizados na aquisição de rendas vitalícias diferidas para a idade normal de reforma de cada
participante.

8 de Outubro de 2002. � Pela ALICO � American Life Insurance Company, (Assinatura ilegível.) 3000079059
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4. Empresas � Registo comercial
SANTARÉM
ABRANTES

ALUMI-NUNES, SOCIEDADE TÉCNICA DE FERROS
E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 674/
850107; identificação de pessoa colectiva n.º 501686274; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156887

ALMEIDA & SEIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 576/
800922; identificação de pessoa colectiva n.º 501085459; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156883

CEM LINHAS � PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1513/
980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504183001; data de
entrega: 020605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156873

ABRANDIAL � CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 799/
880720; identificação de pessoa colectiva n.º 502012048; data de
entrega: 020605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156870

LEONEL & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1114/
920821; identificação de pessoa colectiva n.º 502828161; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156865

AGROGRÁCIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1549/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504274880; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156863

CHAMACONTA � COMÉRCIO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 590/
810422; identificação de pessoa colectiva n.º 501136681; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156913

CLÍNICA DENTÁRIA MARQUES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1310/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503549886; data de
entrega: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156928

BARATA & APARÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 650/
830513; identificação de pessoa colectiva n.º 501414118; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156925

ALZIRA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1215/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503186511; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156922

VICTOR MARTINS � REPRESENTAÇÃO
E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1316/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503565776; data de
entrega: 020624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156918

DIAS & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1500/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504132989; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156915

CLÍNICA VETERINÁRIA DE ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1444/
970924; identificação de pessoa colectiva n.º 503971120; data de
entrega: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de
2001 foram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156912

CREMILCAR � COMÉRCIO DE VIATURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1374/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503763551; data de
entrega: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156908

LOPES & PEDRO � INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1217/
940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503186821; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156905

CONSTRUFORTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 636/
821103; identificação de pessoa colectiva n.º 501334840; data de
entrega: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156900

IMOABRANTES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1526/
980820; identificação de pessoa colectiva n.º 504219960; data de
entrega: 020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156898

BATIFRANCO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1582/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504709232; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156895

CLÍNICA DENTÁRIA VICTOR MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 751/
871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501889264; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156891

PEGOCONSTRÓI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1557/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504439235; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156890

MAMADE � CONSTRUÇÃO E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1176/
930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503048380; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os docu-
mentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156886

LUMIÈRE � EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1477/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504060287; data de
entrega: 020624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156882

MANUEL J. BERNARDINO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1008/
910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502505540; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156878

TABACARIA � A ALIANÇA DE CRAVO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1373/
961122; identificação de pessoa colectiva n.º 503763500; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156875

ABRANLÓGICA � INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1376/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503763608; data de
entrega: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156872

PIRES & PIRES � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1659/
000613; identificação de pessoa colectiva n.º 505026422; data de
entrega: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156869

UNIÃO DE PADARIAS DE SANTA MARGARIDA
& TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 255/
641209; identificação de pessoa colectiva n.º 500292361; data de
entrega: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156867

GERARFRIO � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO
DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1150/
930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502959630; data de
entrega: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156862

CUSTOCONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 915/
900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502281421; data de
entrega: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156861

CAMPOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 863/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502181079; data de
entrega: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156860

CERVEJARIA, SNACK-BAR ��O GAVETO��, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156909

CARLOS GONÇALVES COENTRO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 556/
800122; identificação de pessoa colectiva n.º 500926875; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156904

BRANCO & FILHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1640/
000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504863908; data de
entrega: 020604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156894

BERNARDINO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 811/
880907; identificação de pessoa colectiva n.º 502031239; data de
entrega: 020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que os do-
cumentos da prestação de contas referentes ao exercício de 2001 fo-
ram depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000156888

FARMÁCIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 574/
800917; identificação de pessoa colectiva n.º 500991154; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/021010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte re-

dacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
e valores contantes da escrita social é do montante de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: duas iguais do valor de 1000 euros
cada, pertencentes ambas ao sócio José Agostinho Leitão Ribeiro; e
uma do valor nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Joaquim
José Simões Ribeiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem ao só-
cio José Agostinho Leitão Ribeiro, já nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2001590806

ALCANENA

A TRANSPORTADORA IDEAL DE MINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 117/
160867; identificação de pessoa colectiva n.º 500727384;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156833

SOMAR � QUÍMICOS E CURTIDOS, S. A.

Sede: Rua do Dr. Manuel Arriaga, 460, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 705/
960618; identificação de pessoa colectiva n.º 503677973; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 1/020628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
registados os seguintes actos de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005.
Administrador único � Alberto Jorge Santos Rosa, casado, resi-

dente na Travessa Os Vencedores, Vila Moreira, Alcanena.
Fiscal único: efectivo � Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Antero de Quental,
639, Porto, representada por Joaquim Pinheiro Vicente Carrilho,
casado, revisor oficial de contas, residente na Rua de Alexandre Her-
culano, 51, 4.º-A, Lisboa; suplente � António Barreiro, Castro Sil-
va, Fernando Vieira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre II, 1.º,
Lisboa, representada por Fernando Jorge Marques Vieira, casado, re-
visor oficial de contas, residente na Rua do General Firmino Miguel,
3, torre II, 1.º, Lisboa.

Data da deliberação: 10 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel). 1000156830

A. M. V. � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 677/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503567000;
data: 020628.

Certifico que, da scoiedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156423

HABITACO � ACABAMENTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 887/
000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505022613;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156425

J. AZÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 230/
221270; identificação de pessoa colectiva n.º 500151261;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156431

H. F. ELECTRÓNICA � SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 854/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504553860;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156457
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RIJOMA � INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 173/
100387; identificação de pessoa colectiva n.º 501791647;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156458

GAIÃO � INDÚSTRIA DE CURTUMES, S. A.
(anteriormente, GAIÃO � INDÚSTRIA DE CURTUMES, L.DA

actualmente, MOLINA � AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 29/
210482; identificação de pessoa colectiva n.º 501276394;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156459

ANTÓNIO JOSÉ BRANCO CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 359/
060290; identificação de pessoa colectiva n.º 502284765;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do esxercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156460

FAZCOURO � COMÉRCIO DE COUROS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 852/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504588311;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156461

DORON PORTUGUESA, SOCIEDADE DE LÂMINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 704/
900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502284528;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156463

JOAQUIM ANASTÁCIO LADEIRAS & FILHOS, L.DA

actualmente, VASCO GAIÃO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 54/
010660; identificação de pessoa colectiva n.º 500151202;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156464

LIMPEZAS DE CARLOS CONDINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 926/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505662663;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156466

CARLOURO � CARROÇARIAS ISOTÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 319/
890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502116595;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156467

CURTUMES LADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 502/
060792; identificação de pessoa colectiva n.º 502801751;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156469

IMOBILIÁRIA MINDANG, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 812/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504290452;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156470
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M. D. A. � DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 556/
280693; identificação de pessoa colectiva n.º 503030422;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156471

MALHAS ANABELA DE CÂNDIDO CAPAZ ALVES
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 693/
960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503687278;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156472

J. M. M. � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 861/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504442856;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156473

QUIMIFREITAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 902/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505363216;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156474

MARTIPEL � CONFECÇÕES MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 18/
150785; identificação de pessoa colectiva n.º 501489967;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156475

CURTMAR � CURTUMES MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 19/190679;
identificação de pessoa colectiva n.º 500848440; data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156476

CURTIQUÍMICA � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 914/010613;
identificação de pessoa colectiva n.º 505580225; data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156477

A. M. MARQUES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 727/970604;
identificação de pessoa colectiva n.º 503906140; data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156478

ANTÓNIO DOMINGUES RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 62/760116;
identificação de pessoa colectiva n.º 500433887; data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156479

ROLÃ � LAVADOURO DE LÃS, RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 433/140391;
identificação de pessoa colectiva n.º 502524294; data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156480

MIKROQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 880/000607;
identificação de pessoa colectiva n.º 504975226; data: 020628.
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Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156481

CONSTRUÇÕES FERNANDES & PEDRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 802/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504408127;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156482

ANTÓNIO RAIMUNDO PITORRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 364/
140290; identificação de pessoa colectiva n.º 502291427;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156483

INOVOPEL � INDÚSTRIA DE PELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 360/
060290; identificação de pessoa colectiva n.º 502284790;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156484

SOLAE � INDÚSTRIA DE CURTUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 822/
990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504468421;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156485

KOFISHOP � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 738/
970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503983900;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156437

PLACOARTE � ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 747/
971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504021370;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156441

QUINTINHA DO ROSEIRAL � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 758/
980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504057685;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156443

RAMOS RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 60/
780313; identificação de pessoa colectiva n.º 500733813;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156445

FERNANDO LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 621/
111094; identificação de pessoa colectiva n.º 503285943;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156439

PIRES NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 378/
230490; identificação de pessoa colectiva n.º 502331992;
data: 020628.
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Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156447

DOMINGOS & INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 444/
681001; identificação de pessoa colectiva n.º 500966834;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156452

JOSÉ MARIA VIEIRA CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 788/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504196847;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156453

ALCA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 901/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 504995731;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156454

B. Q., PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 697/
960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503742066;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156455

CURTUMES PIÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 174/
130279; identificação de pessoa colectiva n.º 500827907;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156456

AZULMAT � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 685/
960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503613134;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156799

METALMARRUJO � MONTAGENS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 841/
990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504332740;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156798

ROMA � GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 469/
031291; identificação de pessoa colectiva n.º 502657944;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156795

MACURTE � MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 847/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504465260;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156791

EQUICAÇA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS
PARA EQUITAÇÃO E CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 754/
971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504107879;
data: 020627.
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Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156789

TRANSPORTES INTERNACIONAIS J. SANTOS & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 825/
990226; identificação de pessoa colectiva n.º 504527797;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156785

SAPATARIA A ROMANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 570/
181093; identificação de pessoa colectiva n.º 503078492;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156781

PEDRALANCIL � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 893/
001214; identificação de pessoa colectiva n.º 505123932;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156779

TALHOS ROSA & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 845/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504396897;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156776

HIQUIPROMOR � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 874/
000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504903675;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156773

O GRILO � ESTABELECIMENTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 714/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503864269;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156767

GRÁFICA VILAMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 318/
020389; identificação de pessoa colectiva n.º 502116560;
data: 020628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156766

CÂNDIDO ALVES FIEL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 313/
750304; identificação de pessoa colectiva n.º 500052301;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156762

MARSIMÓVEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 642/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503337323;
data: 020627.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156758

JOAQUIM COUTINHO CADETE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 295/
120365; identificação de pessoa colectiva n.º 500151580;
data: 020627.
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Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000156754

ALPIARÇA

NONATRANSPORTES � NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 403/
20021021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021021.

Certifico que, entre José Manuel Coutinho, casado na comunhão
de adquiridos com Maria José Saruga Ferreira Coutinho, residente na
Rua de José Relvas, 511, freguesia e concelho de Alpiarça; António
Botas Moreira, casado na comunhão de adquiridos com Maria Emília
Castelo Arsénio Botas Moreira, residente na Rua de José Peixe, fregue-
sia de Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim; e José Manuel
Ferreira Borges, divorciado, residente na Rua de Francisco Espargosa,
31, Alenquer, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma NONATRANSPORTES � Nacionais
e Internacionais, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Relvas, 511,
na vila, freguesia e concelho de Alpiarça.

§ 1.º A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

§ 2.º Fica livremente autorizada a aquisição e subscrição pela soci-
edade de participações noutras sociedades, inclusive com objecto di-
ferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias nacio-
nais e internacionais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 16 000 eu-
ros do sócio José Manuel Coutinho; uma de 32 000 euros de António
Botas Moreira; e uma de 2000 euros do sócio José Manuel Ferreira
Borges.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal na proporção da quota de cada um e até ao limite do décuplo do
capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, António Botas
Moreira, e José Manuel Ferreira Borges, sendo a este último reconhe-
cida a capacidade profissional.

§ 2.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, sejam de que natureza forem, é necessário a assinatura de
dois gerentes.

§ 3.º Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um só
gerente.

7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, considerando-se autori-
zada a sua divisão para o efeito; a cessão a estranhos carece do con-
sentimento expresso da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios
não cedentes, em seguida, que terão o direito de preferência, pela
ordem indicada.

8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado em assembleia geral, que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

9.º

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais, serão
convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Declararam ainda, que a sociedade pode entrar imediatamente em
actividade, para o que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar
em nome dela quaisquer negócios jurídicos e a levantar o capital so-
cial depositado em nome da sociedade para ocorrer a despesas com a
sua constituição e registo, que serão por ela assumidas, e ainda à aqui-
sição de bens e equipamentos necessários ao seu início de actividade.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de
Lima Gonçalves. 2001346239

CORUCHE

MARÍLIA & HELENA, ATELIER E RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1163/
021007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021007.

Certifico que, entre Marília Lopes Cardoso Salgado Cabral, e Hele-
na Maria Franco Garcia Tadeia, foi constituída uma sociedade comer-
cial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marília & Helena, Atelier e
Retrosaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Coruche, na Rua de São Pedro,
sem número, rés-do-chão, freguesia e concelho de Coruche.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em atelier de confecção,
comercialização e representação de vestuário e de adornos para o lar.
Retrosaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2001221860

SANTARÉM

FILSTONE, COMÉRCIO DE ROCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4305/
020424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020424.

Certifico que, por escritura de 18 de Abril de 2002, lavrada a
fl. 91 do livro n.º 195-A, no Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Coimbra, entre Ricardo Jorge Batista Filipe,
casado com Helena Maria Padre Mota Filipe, sob o regime da comu-
nhão da separação de bens; Alfredo dos Santos Filipe, casado com
Elvira Catarino Batista Filipe, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos; e Daniel Filipe, casado com Arminda Paula dos Santos, sob o
regime da comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, FILSTONE � Comércio de
Rochas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 1, lugar de
Murteira, freguesia de Alcanede, concelho de Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de pedras e rochas,
designadamente mármores e granitos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5001 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nominais de
1667 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ricardo Jor-
ge Batista Filipe, Alfredo dos Santos Filipe, e Daniel Filipe.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o re-
embolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000156184

METRASANT � MEDICINA DO TRABALHO DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2330/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502515104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000160433

TORRES NOVAS

JOAQUIM AUGUSTO CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 441/760225; identificação de pessoa colectiva n.º 500574464;
data: 020625.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2001292619

STIGA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO
DE APARELHOS A GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1704/010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505228068;
data: 020626.
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Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156411

ABÍLIO SIMÕES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 419/750514; identificação de pessoa colectiva n.º 500305145;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156429

SAM SUSY � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1409/970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503860310;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156412

ANTÓNIO JORGE PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 711/811112; identificação de pessoa colectiva n.º 501285881;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156413

GONÇALVES & FOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1143/921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502900229;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156414

VIDINHA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 909/871006; identificação de pessoa colectiva n.º 501883347;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156417

PAULO JOSÉ SOUSA FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1786/010814; identificação de pessoa colectiva n.º 505331292;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156415

NARIFERRO � ARMAÇÃO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1780/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505550482;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156416

JOÃO ANTUNES AI & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1777/010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505628562;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156418

TONOVAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1529/981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504355627;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156419

TRANSPORTES OLÍVIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 773/821216; identificação de pessoa colectiva n.º 501374183;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156420

OLÍVIO BENTO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 645/800911; data: 020626.
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Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156421

DECORAÇÕES LUÍS & MONDEGO, DECORAÇÃO
E CONFECÇÃO DE CORTINADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1451/971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503973513;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156422

FÁBRICA DE PAPEL DE TORRES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1134/921013; identificação de pessoa colectiva n.º 502871873;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156424

MENCIA � SALÃO DE CABELEIREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1139/921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502882115;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156426

ARMANDO C. DE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 849/850717; identificação de pessoa colectiva n.º 501529730;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156427

RUFINO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1130/920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502836938;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156428

ANTÓNIO DA COSTA ALVORÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 341/720301; identificação de pessoa colectiva n.º 500023506;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156430

ADF � FOTOGRAFIA E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1257/941012; identificação de pessoa colectiva n.º 503277479;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156432

MÁRIO F. MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 916/871130; identificação de pessoa colectiva n.º 501904611;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156433

MORGADOS & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 706/810929; identificação de pessoa colectiva n.º 501207678;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156434

TERESA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1247/940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503249432;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156435

CONTALMONDA � CONTABILIDADE E GESTÃO, PME�S, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1471/971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504033298;
data: 020626.
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Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156436

FARMÁCIA NICOLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 967/890531; identificação de pessoa colectiva n.º 502167882;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156438

CONSEDE � CONSULTÓRIOS E SERVIÇOS DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1461/940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503150592;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156440

TORRESTRAVA � COMÉRCIO E RECONDICIONAMENTO
DE TRAVÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1742/010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505410141;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156442

P. A. V. A. � PRODUTOS ALIMENTARES VALE D�ÁVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 843/850520; identificação de pessoa colectiva n.º 501517324;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156444

A RESERVA � JORGE, MIRANDA, NICOLAU,
RIBEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 558/781020; identificação de pessoa colectiva n.º 500815879;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156446

JOSÉ AUGUSTO & GERMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 104/490423; identificação de pessoa colectiva n.º 500154899;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156448

MTEX � MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1376/961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503733520;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade, os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156449

ESQUININHA DO OURO, COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1262/941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503299545;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156450

AI & VIEIRA � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1810/011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505756153;
data: 020626.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 1000156451

ELECTRO MOBILADORA DE ALCOROCHEL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1476/980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504062212;
data: 020625.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2001293240
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TRANSPORTES JOSÉ CINTRÃO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1690/
001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505198118; data: 020625.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2001293259

JOÃO CORREIA JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 259/
670530; identificação de pessoa colectiva n.º 501069984; data: 020625.

Certifico que se encontram depositados, na pasta da sociedade aci-
ma referida, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2001293267

SETÚBAL
GRÂNDOLA

REGICOM � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Largo de Zeca Afonso, Centro Comercial Coop, loja 15,
Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 269/
940803; identificação de pessoa colectiva n.º 503243590; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/011220.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 1 024 100$,
sendo o aumento de 602 410$, por incorporação de reservas, e
redenominado o capital para € 5000, tendo sido alterado o artigo 3.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de € 5000, e é forma-
do por duas quotas iguais de valor nominal de € 2500, e pertence
uma a cada um dos sócios, Vítor Martim Pereira Batista, e Fernando
Luís Pereira Manuel.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pi-
nheiro Beguino. 2001507020

PORTELA � J. T. L. C., MODA, L.DA

Sede: Rua de Jacinto Nunes, 32 Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 338/
970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503914959; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/011219.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
sendo o aumento de 602 410$, por entradas em dinheiro, e
redenominado o capital para € 5000, tendo sido alterado o artigo 3.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de € 5000,
e é formado por duas quotas: uma de valor nominal de € 3250, perten-

cente à sócia Teresa da Silva Portela; e outra de valor nominal de €
1750, pertencente ao sócio João Miguel da Silva Portela.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pi-
nheiro Beguino. 2001506970

HELGICONTA � CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Avenida de Jorge Nunes, 106, rés-do-chão, Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 233/
930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502944854; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/011219.

Certifico que foi aumentado o capital de 600 000$ para 1 002 410$,
sendo o aumento de 402 410$, por entradas em dinheiro, e
redenominado o capital para € 5000, tendo sido alterado o artigo 4.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de € 5000,
e é formado por duas quotas: uma de valor nominal de € 3000, per-
tencente ao sócio António Manuel Banha Gonçalves Rocha; e outra
de € 2000, pertencente à sócia Maria Helena Lança da Fonseca Rocha.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pi-
nheiro Beguino. 2001506961

ONOFRE & MALDONADO, L.DA

Sede: Rua C, 25, Canal Caveira, Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 259/
940318; identificação de pessoa colectiva n.º 503554774; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/011219.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento de 2410$, por entradas em dinheiro, e
redenominado o capital para € 5000, tendo sido alterado o artigo 4.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de € 5000, está dividido em duas quotas no valor
nominal de € 2500 cada uma, pertencendo uma ao sócio José Manuel
Flores Maldonado Cordeiro, e outra à sócia Ana Sofia de Campos
Maldonado Cordeiro Pinóia, casada com Pedro Miguel Guerreiro
Pinóia, na comunhão de adquiridos; e José Manuel Flores Maldonado
Cordeiro, em comum e sem determinação de parte ou direito.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pi-
nheiro Beguino. 2001506988

GRANDOALUMÍNIOS, SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS,
ESTORES E VIDROS, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 35, Bairro da Esperança, Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 180/
920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502731494; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/011218.
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Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
sendo o aumento de 602 410$, por incorporação de reservas, e
redenominado o capital para € 5000, tendo sido alterado o artigo 4.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado por meio de entradas em
dinheiro, é de € 5000, dividido em duas quotas no valor nominal de
€ 2500 cada uma e pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pi-
nheiro Beguino. 2001507003

MOBILADORA BORGES, DE LOURO ISIDRO, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 38, Grândola

Capital social: € 6110,28

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 84/
890203; identificação de pessoa colectiva n.º 500614032;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8;
números e datas das apresentações: 1/011220 e 2 e 3/020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram registados
os seguintes factos:

1.º Foi aumentado o capital de 750 000$ para 1 225 000$, sendo o
aumento de 475 000$, por entradas em dinheiro, e redenominado o
capital para € 6110,28, tendo sido alterado o artigo 3.º que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 6110,28,
dividido em cinco quotas: duas de € 1745,79, uma de cada um dos só-
cios, Maria Isilda Louro Isidro, e Carlos Alberto Louro Isidro; e três de
€ 872,90, uma de cada um dos sócios, Maria Elisa Brito dos Santos
Louro Isidro, João Gomes, e Maria Manuela Louro Isidro Gomes.

2.º Cessação de funções de gerente de Maria Isilda Louro Isidro,
em 13 de Dezembro de 2000, por renúncia.

3.º Por escritura de 13 de Dezembro de 2000, do Cartório Notarial
de Grândola, foram alterados os artigos 4.º e 5.º que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de
10 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
um ou mais gerentes, designados em assembleia geral, ficando desde já
designados gerentes os sócios, Carlos Alberto Louro Isidro, e Maria
Elisa Brito dos Santos Louro Isidro.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pi-
nheiro Beguino. 2001507011

MOITA

MOUFIAL CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Quinta de São Pedro, lote 11, 2860 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1454/
980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504145207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 1000156290

TANGUNI � EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
METALOMECÂNICA, CONSTRUÇÃO CIVIL E ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Praceta de Maria Helena Vieira da Silva, lote 35,
4.º, esquerdo, 2825 Vale da Amoreira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1373/
970729; identificação de pessoa colectiva n.º 503926892.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 1000156288

MONTIJO

JACINTO DIAS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Rouxinóis, Bairro Miranda, Montijo

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º A-94/
020520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020520.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade unipessoal
por documento particular

Jacinto Caldeira Dias, solteiro, maior, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 10656581, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lis-
boa, em 13 de Fevereiro de 2002, contribuinte fiscal n.º 189382074,
morador na Rua dos Rouxinóis, Bairro Miranda, Montijo, natural de
Boa Ventura, São Vicente, com a nacionalidade portuguesa, vem cons-
tituir uma sociedade unipessoal por quotas, nos seguintes termos:

1. A sociedade adopta o nome de Jacinto Dias � Construções,
Unipessoal, L.da

2. A sociedade tem a sua sede na Rua dos Rouxinóis, Bairro Miranda,
freguesia de Alto-Estanqueiro/Jardia, concelho de Montijo.

3. A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
actividades imobiliárias, compra e venda de propriedades.

4. O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

5. A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

6. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 1000156186

OLIVEIRA, FERNANDES & MARICATO, L.DA

Sede: Rua das Taipas, 10-A, Montijo

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 1493/
910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502527617; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 61/011228.
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Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, totalmente
realizado em dinheiro. O capital foi redenominado para 5000 euros,
representado por quatro quotas de 1250 euros, uma de cada um dos
sócios, Jerónimo Ribeiro Martins de Oliveira, António Luís dos San-
tos Fernandes, António Manuel da Silva Maricato, e Álvaro Ribeiro
Martins de Oliveira.

Alterado o artigo 3.º

17 de Outubro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2001616287

SINES

TÁXI SAMUEL MARIA DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte Bica de Baixo, Porto Covo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 840/
021008; identificação de pessoa colectiva n.º 506323625; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20021008.

Certifico que, por escritura de 8 de Outubro de 2002, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, foi constituída a sociedade em epígrafe de Samuel Maria da Cos-
ta, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Táxi Samuel Maria da Costa,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Monte Bica de Baixo,
freguesia de Porto Covo, concelho de Sines.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e representado por uma quota de igual valor nominal pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a inter-
venção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos da lei, em agrupamen-
tos complementares de empresas e no capital social de outras socie-
dades, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e
ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo.

24 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490259

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

DIVIMOURO � ISOLAMENTOS DE TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 656/
021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506304604; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/021024.

Certifico que, entre Avelino José Teixeira Machado, e Ernesto Afon-
so Domingues, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIVIMOURO � Isolamentos de
Tectos e Divisórias, L.da, e tem a sua sede no lugar de Fundegos, fre-

guesia de Riba de Mouro, concelho de Monção.
2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-

tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas

locais de representação, onde e quando julgar conveniente.
4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras

sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil, iso-
lamentos de tectos e divisórias em placo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros, cada, pertencente uma a cada um dos referidos sócios,
Avelino José Teixeira Machado, e Ernesto Afonso Domingues.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral,
por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Avelino José
Teixeira Machado, e Ernesto Afonso Domingues.

4 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a
intervenção de dois gerentes em conjunto.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então
os sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de pre-
ferência.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 2001698488

CONSTRUTORA UDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 250/
890705; identificação de pessoa colectiva n.º 502185155;
data: 20021022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 2001698453

MANUEL PAULO COSTA � TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 552/
001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505225654;
data: 20021022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 2001698470
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PONTE DA BARCA

RJM � SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: lugar de Castelo, freguesia de Lindoso,
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 265/
20021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506354911 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021024.

Certifico que, entre João Alberto Neves Marques, solteiro, maior,
residente no lugar de Castelo, freguesia de Lindoso, deste concelho; e
Ricardo Jorge Pereira de Miranda, solteiro, maior, residente na Rua
de 31 de Janeiro, 1.º, esquerdo, frente, freguesia de Vila Praia de Âncora,
concelho de Caminha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma RJM � Serviços Hoteleiros, L.da

ARTIGO 3.º

A sede e estabelecimento da sociedade é no lugar de Castelo, da
freguesia de Lindoso, do concelho de Ponte da Barca, podendo ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

§ único. A gerência poderá, igualmente, abrir e encerrar filiais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de exploração de
serviços hoteleiros, designadamente a exploração de restaurante, café
e snack-bar.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, João Alberto
Neves Marques, e Ricardo Jorge Pereira de Miranda.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social, as quais poderão ou
não ser proporcionais às suas quotas, devendo a assembleia geral fixar
os termos e condições para a sua realização.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabe aos sócios João Alberto Neves Marques, e Ricardo Jorge Pereira
de Miranda, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção conjunta daqueles gerentes, os quais auferirão
uma remuneração igual ao salário mínimo nacional.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabe-

lecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em institui-

ções de crédito ou outras operações de crédito no sistema leasing.

ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão o direito de prefe-
rência a sociedade e os sócios, sucessivamente, subordinando-se aque-
le direito ao regime da lei geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimento

prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns dos sócios ou terceiros.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001781164

PONTE DE LIMA

MODESTO MIRANDA, L.DA

Sede: Centro Comercial Rio Lima, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 303/900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502305096;
ent. n.º 2/20021022.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785267
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