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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direcção-Geral do Património

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Estado Português, através da Direcção- Direcção-Geral do Património
-Geral do Património

Endereço Código postal
Avenida de Elias Garcia, 103 1050-098 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217944200 217944300

Correio electrónico Endereço internet (URL)
infoviagens.2003@dgpatr.pt www.dgpatr.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central T Instituição Europeia £
Autoridade regional/local£ Organismo de direito público £
Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

2 7Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    T
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato público de aprovisionamento de prestação de serviços de viagens e aloja-
mentos.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Celebração de contratos públicos de aprovisionamento para a prestação de serviços de
viagens e alojamentos pelo Estado e restantes entidades indicadas nos artigos 2.º e 3.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os fornecimentos são entregues em local a indicar pelas entidades públicas adquirentes.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

6 2 0 0 0 0 0 0 2Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

9 3 4 1 0 0 0 0 5Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   £         SIM    T
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes T
todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   T         SIM   £

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

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um grupo de concorrentes/prestadores de
serviços, o qual deve revestir a forma jurídica de consórcio externo de responsabilidade
solidária aquando da celebração do contrato público de aprovisionamento.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Constam do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos necessários à apreciação da situação jurídica dos concorrentes/
prestadores de serviços constam do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos necessários à apreciação da capacidade económica e financeira dos
concorrentes/prestadores de serviços constam do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos necessários à apreciação da capacidade técnica dos concorrentes/
prestadores de serviços constam do programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contra-
to?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

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

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

1 Desconto a aplicar ao PVP � 70 %;
2 Desconto global (rappel) � 30 %;
3 Para ag. viagens ou oper. turísticos:
4 Desconto a aplicar ao PVP � 60 %;
5 Desconto global (rappel) � 30 %;
6 Qualid. exec. dos serviços � 10 %;
7 Ver artigo 4.º do programa.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

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

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 8 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (19%), o que
perfaz o montante de 297,50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento é efectuado através de cheque passado à ordem de Direcção-Geral do
Património, numerário ou multibanco.

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

2 8 0 1 2 0 0 4 0 5 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 12 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

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

0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

2 9 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Direcção-Geral do Património, sita na Avenida de Elias Garcia, 103, 1050-098
Lisboa, Portugal, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
No que diz respeito ao ponto II.1.8.1 do presente anúncio, abaixo se discriminam os
códigos de CPV de cada grupo:
Grupo 1 � Transporte por via aérea � CPV 62000000-2:
Grupo 2 � Alojamento no território nacional e no estrangeiro � CPV 93410000-5.
O programa do concurso e o caderno de encargos estão disponíveis no endereço internet
www.dgpatr.pt.
Os formulários electrónicos normalizados das propostas e dos documentos referidos
no programa encontram-se disponíveis no endereço www.dgpatr.pt/ctap, a partir da
obtenção da palavra passe na Direcção-Geral do Património, sendo assim possível
proceder ao envio das propostas por via electrónica, através do catálogo telemático do
aprovisionamento público (CTAP).
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 5 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

5 de Dezembro de 2003. � O Director-Geral, Francisco Maria
Ramalho. 3000124866

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde da Guarda

Aviso

Concurso público n.º 16/2003, para adjudicação da emprei-
tada de projecto/construção do Centro de Saúde de
Pinhel.

Avisam-se todos os interessados de que, ao abrigo do disposto no
n.º 2 do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a en-
trega das propostas do concurso público da Guarda foi adiada até às
16 horas do dia 7 de Janeiro de 2004, tendo o acto público do con-
curso lugar no dia 8 de Janeiro de 2004, pelas 10 horas, no mesmo
local.

2 de Dezembro de 2003. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção da ARS do Centro, Luís Filipe Marques. 3000124623

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São João

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes para bacteriologia geral durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710001/2004.
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IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 7 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124661

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes para micobactérias, micologia, parasitologia, virologia e bio-
logia molecular durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
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Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710002/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 7 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124662

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes para citometria de fluxo durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710003/2004.

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

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).

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

de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 9 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-

bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-

terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,

de 22 de Junho.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124674

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes para endocrinologia e alergologia durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
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III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710004/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 9 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124675

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes para proteínas séricas, auto-imunidade, marcadores tumorais e
outros durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710005/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 9 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124676

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes para nefelometria durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   £         SIM   T
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II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710006/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 9 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124678

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes para o Serviço de Química Clínica durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal
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Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710007/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 7 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124663

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para a área laboratorial de imuno-hema-
tologia durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710008/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124664

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para a área laboratorial de imuno-química
(dadores) durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710009/2004.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124665

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para a área laboratorial de imuno-química
(doentes) durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710010/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124666

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)
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I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para a área laboratorial de hamatologia
e citometria durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710011/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

1 9 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).

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

(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou

de um processo por negociação)

1 9 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da

publicação do anúncio

Hora (se aplicável): 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou

nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias

a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)

Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-

tes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 0 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124660

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para a área laboratorial de trombose e
hemostase durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS
IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710012/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124667

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
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O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para extracção de ácidos nucleicos,
quantificação e resistência genotípica do VIH-1 durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710013/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124669
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ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para determinação de ácidos nucleicos,
víricos, durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710014/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124671

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451 Porto
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1746 e 1568 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes e demais consumíveis para a área laboratorial de biologia
molecular durante o ano de 2004.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 4 4 2 2 3 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   £         SIM   T

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa do concurso;
Declaração conforme o anexo II do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano a ano,
preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou declaração bancária.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso nos últimos
três anos, com indicação dos destinatários (ano a ano, preferencialmente).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
710015/2004.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

2 6 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 10 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque (à ordem do Hospital de São João).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Os interessados no processo, podendo intervir só os interessados e seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 12 horas.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Farmacêutico (piso 01), ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000124672

Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Saúde � Instituto de Directora de Serviços de Aprovisiona-
Gestão Informática e Financeira da mento
Saúde

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

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217925500 217925576

Correio electrónico Endereço internet (URL)
catalogo@igif.min-saude.pt www.catalogo.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central T Instituição Europeia £
Autoridade regional/local£ Organismo de direito público £
Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    T
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contratos públicos de aprovisionamento (CPA).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Estabelecimento das condições de fornecimento de material de penso, com efeito
terapêutico, às instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde, aproveitando a

quaisquer outras entidades públicas que manifestem ao Instituto de Gestão Informática e
Financeira da Saúde (IGIF) a intenção de beneficiar das condições contratuais homologadas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A entrega dos bens é feita nos armazéns das entidades adquirentes.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 4 1 1 1 0 4Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2 3 6 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Declarações modelos 1, 3 e 5, constantes do caderno de encargos.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Caso na ordem jurídica do país de origem do concorrente não exista documento idên-
tico ao requerido, pode o mesmo ser substituído por declaração, sob compromisso de
honra, feita pelo concorrente perante uma autoridade judiciária ou administrativa,
notário ou outra autoridade competente do país de origem.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Capacidade financeira � cópias da declaração de rendimentos completa (modelo 22 e
seus anexos), para efeitos de IRC, relativa aos últimos três anos fiscais, as quais conte-
nham o comprovativo de «recibo», ou, para as entidades que não estejam sujeitas a
obrigação declarativa, certidão dessa inexistência passada pelos competentes serviços da
administração fiscal ou declaração conforme modelo 4, constante do caderno de encargos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Capacidade técnica � documento emitido pelo INFARMED relativo à concessão de
alvará/autorização de comercialização.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
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III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) T
1 Qualidade � 60 %; 4 ���������� 7 ����������
2 Preço � 40 %; 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
CP 2003/10.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

0 6 0 2 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): �������� Moeda: ��������
Condições e forma de pagamento

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

0 6 0 2 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

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

0 6 1 8 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, podendo nele intervir os repre-
sentantes dos concorrentes e ou representantes de sociedades ou agrupamentos de
empresas devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

0 9 0 2 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: IGIF, sito na Avenida da República, 61, 1.º, Lisboa, ��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os contratos públicos de aprovisionamento visam dotar e estabelecer condições de
compras às instituições e serviços do SNS.
O período de duração do contrato é prorrogável até ao período máximo de 36 meses.
Os critérios de adjudicação são os indicados no caderno de encargos.
A data de abertura das propostas poderá prolongar-se até 12 de Fevereiro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 5 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

5 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000124834

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO
Instituto das Estradas de Portugal

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério das Obras Públicas, Gabinete Administrativo,
Transportes e Habitação, Instituto piso 3, sala 2355
das Estradas de Portugal

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212947453 212947453

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Gaestradas.pt www.iestradas.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 T  Se distinto, ver anexo A
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I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1 2Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de controlo da qualidade e da produção e verificação do cálculo
topográfico da empreiteira «Eixo Norte-Sul � lanço Avenida do Padre Cruz/nó de
ligação com a CRIL».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Controlos da qualidade e da produção e verificação do cálculo topográfico para apoio
à fiscalização dos trabalhos rodoviários da empreitada sob a designação «Eixo Norte-
Sul � lanço Avenida do Padre Cruz/nó de ligação com a CRIL».
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Conselhos de Lisboa e de Loures.
Código NUTS 10 302 GRANDE LISBOA
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

7 4 3 2 3 0 0 0 9Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

7 4 2 7 1 8 0 0 7Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.20.60 � Serviços de assistência técnica a obras de construção e engenharia
civil.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
O trabalho desenvolve-se no distrito de Lisboa, ao longo de uma extensão aproximada
de 2975 m.
II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
2 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços deverá prestar uma caução
de 5 % do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e os encargos serão
satisfeitos em conta da dotação de Investimentos do Plano, consignada ao Instituto
das Estradas de Portugal (IEP).
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os participantes deverão possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir
indicadas:
a) Coordenador � deverá ser possuidor de licenciatura, com pelo menos cinco anos de

experiência em obras rodoviárias;
b) Operador de ensaios e topógrafo � deverão ambos possuir um mínimo de cinco anos

de experiência em pelo menos duas obras rodoviárias, a mencionar, nas áreas de
intervenção respectivas;

c) Restante equipa � a equipa será ainda constituída por auxiliares de laboratório de
geotécnia (1) e topógrafo (1) e um medidor/auxiliar administrativo para apoio da
fiscalização.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Não serão admitidas propostas cujos concorrentes estejam abrangidos por uma qual-
quer das situações expressas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na forma legal em regime de respon-
sabilidade solidária.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos de prestação de contas, designada-
mente a apresentação do modelo 22 do IRC dos três últimos exercícios findos, ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 5 do programa
de concurso que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de serviços
posta a concurso, designadamente:
a) Lista dos principais trabalhos executados para o IEP, ICOR ou ICERR nos últimos

três anos, bem como aqueles que se encontrem em execução ou relativamente aos
quais já exista intenção de adjudicação, discriminando o tipo, montantes, datas de
adjudicação e de conclusão, bem como o serviço gestor;

b) Lista dos principais trabalhos em curso e ou executados nos últimos três anos para
outras entidades, discriminando o tipo, montantes, datas de adjudicação e de con-
clusão e a indicação da designação da entidade adjudicante;

c) Currículos dos elementos da equipa técnica, mencionando ainda se estão ou não
integrados nos quadros da empresa;

d) Indicação de eventuais firmas ou colaboradores subcontratados;
e) Lista dos equipamentos a disponibilizar durante a prestação de serviços, de topo-

grafia, informáticos e de laboratório, em complemento dos equipamentos cedidos
pelo IEP e tidos como necessários ao cumprimento das tarefas mencionadas nas
especificações e no caderno de encargos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   T
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adju-
dicante
Concurso público n.º 42/2003-PSE.

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 300 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao Instituto das Estradas de Portugal.

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

1 3 0 2 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

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

0 9 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 6 0 2 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local: Instituto das Estradas de Portugal, no auditório do edifício II, 4.º piso, Praça
da Portagem, 2809-013 Almada, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 5 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

5 de Dezembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Catarino. 3000124842

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério das Obras Públicas, Gabinete Administrativo,
Transportes e Habitação, Instituto piso 3, sala 2355
das Estradas de Portugal

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212947453 212947453

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Gaestradas.pt www.iestradas.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1 2Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«EN 235-EN 1/ponte de Canha» � projecto de execução.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Elaboração do projecto de execução da EN 235-EN 1/ponte de Canha.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Conselho de Anadia, distrito de Aveiro.
Código NUTS 10 201 BAIXO VOUGA
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

7 4 1 4 2 1 2 0 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.20.31 � Serviços de consultoria em estudos e projectos de engenharia.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
O trabalho desenvolve-se no distrito de Aveiro, concelho de Anadia, ao longo de uma
extensão aproximada de 0,8 km.
II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 7Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços deverá:
1) Prestar uma caução de 5% do valor total da adjudicação;
2) Prestar uma caução ou seguro de responsabilidade civil do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e os encargos serão
satisfeitos em conta da dotação de Investimentos do Plano, consignada ao Instituto
das Estradas de Portugal (IEP).

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais em
consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os participantes deverão possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir
indicadas:
a) Coordenação do estudo � o responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro

técnico civil com experiência em estudos/projectos congéneres com, pelo menos,
10 anos de experiência profissional. Deverá escrever fluentemente português e per-
tencer ao quadro permanente da empresa, no caso do concorrente ser pessoa colec-
tiva;

b) Traçado � o responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro técnico civil
com, pelo menos, cinco anos de experiência profissional na especialidade;

c) Estudo das obras de arte � o responsável deverá ser engenheiro civil com, pelo
menos, cinco anos de experiência profissional na especialidade;

d) Estudo geológico-geotécnico � o responsável deverá ser licenciado especialista
na área com, pelo menos, cinco anos de experiência profissional na especialidade;

e) Estudo de impacte ambiental � o responsável deverá ser licenciado especialista na
área com, pelo menos, cinco anos de experiência profissional na coordenação de
EIA, devendo ser indicada a respectiva equipa técnica, de acordo com os parâmetros
ambientais fixados no respectivo caderno de encargos e com o quadro-tipo n.º VI em
anexo;

f) Segurança, higiene e saúde no trabalho � o técnico responsável pela coordenação
em matéria de segurança e saúde durante a elaboração do projecto deverá ser enge-
nheiro civil ou engenheiro técnico civil e possuir formação complementar na área da
coordenação de segurança e saúde no trabalho da construção, obtida em curso desta
especialidade com duração mínima de cem horas e ter experiência comprovada na
função.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Em caso de adjudicação da prestação de serviços a agrupamentos de empresas e ou
profissionais liberais em consórcio, estas e ou estes associar-se-ão obrigatoriamente,
entes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.3 do progra-
ma de concurso que permitam avaliar a sua capacidade financeira para a prestação de
serviços posta a concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.4 do progra-
ma de concurso que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de ser-
viços posta a concurso.
Cada elemento integrante da equipa técnica proposta a concurso deve apresentar decla-
ração de acordo com o modelo-tipo n.º VII anexo ao programa de concurso, bem como
os respectivos curriculum vitae.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) T
1 Qualidade técnica da proposta � 60 %;
2 Preço � 40 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adju-
dicante
Concurso público n.º 44/2003-EPR.

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 300 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao Instituto das Estradas de Portugal.

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

2 0 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

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

0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
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IV.3.7.2) Data, hora e local

2 1 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Instituto das Estradas de Portugal, no auditório do edifício II, 4.º piso, Praça
da Portagem, 2809-013 Almada, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 4 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

4 de Dezembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Catarino. 3000124753

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério das Obras Públicas, Gabinete Administrativo,
Transportes e Habitação, Instituto piso 3, sala 2355
das Estradas de Portugal

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212947453 212947453

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Gaestradas.pt www.iestradas.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1 2Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN 103 � rectificação entre Barracão e Sapiões.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Elaboração do projecto de execução EN 103 � rectificação entre Barracão e Sapiões.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O trabalho desenvolve-se no distrito de Vila Real, concelhos de Montalegre e Boticas.
Código NUTS 10 108 ALTO TRÁS-OS-MONTES
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

7 4 1 4 2 1 2 0 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.20.31 � Serviços de consultoria em estudos e projectos de engenharia.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
O trabalho desenvolve-se no distrito de Vila Real, concelhos de Montalegre e Boticas,
ao longo de uma extensão aproximada de 10 km.
II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 9Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços deverá:
1) Prestar uma caução de 5 % do valor total da adjudicação;
2) Prestar uma caução ou seguro de responsabilidade civil do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e os encargos serão
satisfeitos em conta da dotação de Investimentos do Plano, consignada ao Instituto
das Estradas de Portugal (IEP).

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais em
consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os participantes deverão possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir
indicadas:
a) Coordenação do estudo � o responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro

técnico civil com experiência em estudos/projectos congéneres com, pelo menos,
10 anos de experiência profissional. Deverá escrever fluentemente português e per-
tencer ao quadro permanente da empresa, no caso do concorrente ser pessoa colec-
tiva;

b) Traçado � o responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro técnico civil
com, pelo menos, cinco anos de experiência profissional na especialidade;

c) Estudo das obras de arte � o responsável deverá ser engenheiro civil com, pelo
menos, cinco anos de experiência profissional na especialidade;
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d) Estudo geológico-geotécnico � o responsável deverá ser licenciado especia-
lista na área com, pelo menos, cinco anos de experiência profissional na espe-
cialidade;

e) Estudo de tráfego � o responsável deverá ser licenciado especialista na área com,
pelo menos, cinco anos de experiência profissional na especialidade;

f) Estudo de impacte ambi ental � o responsável deverá ser licenciado especialista na
área com, pelo menos, cinco anos de experiência profissional na coordenação de
EIA, devendo ser indicada a respectiva equipa técnica, de acordo com os parâmetros
ambientais fixados no respectivo caderno de encargos e com o quadro-tipo n.º VI em
anexo;

g) Estudo económico � o responsável deverá ser licenciado especialista na área com
experiência compatível para elaboração do estudo;

h) Segurança, higiene e saúde no trabalho � o técnico responsável pela coordenação
em matéria de segurança e saúde durante a elaboração do projecto deverá ser enge-
nheiro civil ou engenheiro técnico civil e possuir formação complementar na área da
coordenação de segurança e saúde no trabalho da construção, obtida em curso desta
especialidade com duração mínima de cem horas e ter experiência comprovada na
função.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Em caso de adjudicação da prestação de serviços a agrupamentos de empresas e ou
profissionais liberais em consórcio, estas e ou estes associar-se-ão obrigatoriamente,
entes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.3 do progra-
ma de concurso que permitam avaliar a sua capacidade financeira para a prestação de
serviços posta a concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.4 do progra-
ma de concurso que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de ser-
viços posta a concurso.
Cada elemento integrante da equipa técnica proposta a concurso deve apresentar decla-
ração de acordo com o modelo-tipo n.º VII anexo ao programa de concurso, bem como
os respectivos curriculum vitae.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

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

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

1 Qualidade técnica da proposta � 60 %;
2 Preço � 40 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adju-
dicante
Concurso público n.º 43/2003-PRO.

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 300 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao Instituto das Estradas de Portugal.

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

1 9 0 2 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 0 0 2 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Instituto das Estradas de Portugal, no auditório do edifício II, 4.º piso, Praça
da Portagem, 2809-013 Almada, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 4 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

4 de Dezembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Catarino. 3000124755



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 290 � 17 de Dezembro de 200326 862

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada
«Construção da biblioteca municipal»

Para os devidos efeitos, informam-se todos os interessados de que
foram prestados novos esclarecimentos referentes ao procedimento
em epígrafe; esclarecimentos esses cuja cópia foi junta às peças
patentes em concurso, dando cumprimento às disposições do n.º 3 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Dias
Inocêncio. 1000244322

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Anúncio

Concurso público para o aluguer de máquinas
e camiões durante o ano de 2004

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo, Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo (telefone:
295212131/2; fax: 295212107).

2 � Objecto do aluguer:

a) Aluguer de duas pás carregadoras de rodas, uma com opera-
dor outra sem operador, uma retroescavadora com martelo
com operador, bem como dois camiões com a capacidade
de 8 a 10 m3, com motorista durante o ano de 2004, com
a seguinte classificação estatística de produtos incluída no
Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Ju-
nho de 1998, que alterou o Regulamento (CEE) n.º 3696/
93, do Conselho, relativo à Classificação Estatística de
Produtos por Actividade (CPA) na Comunidade Económi-
ca Europeia:

a.1) Uma pá carregadora de rodas com operador �
secção F; divisão 45; grupo 45.5; classe 45.50; cate-
goria 45.50.1; subcategoria 45.50.10; referência CPC
(1991) 51800;

a.2) Uma pá carregadora de rodas sem operador �
secção K; divisão 71; grupo 71.1; classe 73.32; cate-
goria 71.32.1; subcategoria 71.32.10; referência CPC
(1991) 83107;

a.3) Uma retroescavadora com martelo com operador �
secção F; divisão 45; grupo 45.5; classe 45.50; cate-
goria 45.50.1; subcategoria 45.50.10; referência CPC
(1991) 51800;

a.4) 2 camiões, com capacidade para 8 a 10 m3, com mo-
torista � secção l; divisão 60; grupo 60.2; classe 60.24;
categoria 60.24.3; subcategoria 60.24.30; referência
CPC (1991) 71240.

b) O número de horas de aluguer dos bens em causa será,
por estimativa, de quatro mil horas para as duas pás
carregadoras com rodas, quinhentas horas para a retroes-
cavadora com martelo e de mil e quinhentas horas para
os dois camiões;

c) A natureza do contrato a celebrar será um contrato de lo-
cação.

3 � Local � concelho de Angra do Heroísmo.
4 � Duração do contrato � durante o ano de 2004.
5 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam

alterações às cláusulas do caderno de encargos.
6 � Os elementos a apresentar e obrigações a cumprir são as que

constam do programa de concurso e caderno de encargos.
7 � a) O programa do concurso e caderno de encargos encon-

tram-se patentes na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Pra-
ça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo, onde podem ser examina-
dos, na Secção de Atendimento do Público, em qualquer dia útil, das
8 horas e 30 minutos às 16 horas.

b) Os interessados podem solicitar o processo do concurso desde
a data da publicação do presente anúncio no Diário da República
até ao termo do prazo para apresentação das propostas.

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

8 � As propostas serão entregues até às 16 horas do 15.º dia após
publicação no Diário da República, pelos concorrentes ou seus re-
presentantes, na 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, para o mesmo endereço.

9 � O acto público do concurso terá lugar na Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo, Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo,
e realizar-se-á pelas 9 horas e 30 minutos do dia útil imediatamente
seguinte à data limite para entrega das propostas.

Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que para o
efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bas-
tando, para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em
nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

10 � A adjudicação será feita à proposta considerada mais van-
tajosa, atendendo aos seguintes critérios:

Preço;
Características do equipamentos a alugar.

11 � Decorrido o prazo de 60 dias úteis, contados a partir do
acto público do concurso, cessa, para os concorrentes que não ha-
jam recebido comunicação de lhes haver sido adjudicado o forneci-
mento, a obrigação de manter as respectivas propostas.

12 � A caução para garantia do aluguer será prestada por depó-
sito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução. O mon-
tante da caução é de 5  % do valor da adjudicação, com exclusão do
IVA.

13 � Não foi feita a publicação de anúncio indicativo.
14 � 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, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores
em 11 de Novembro de 2003.

5 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Sérgio
Humberto Rocha de Ávila. 1000243114

Anúncio

Concurso público para fornecimento de gasóleo
durante o ano de 2004

1 � Entidade contratante e respectivo endereço � Câmara Mu-
nicipal de Angra do Heroísmo, Praça Velha, 9701857 Angra do
Heroísmo (telefone: 295212131/2; fax: 295212107).

2 � Objecto do fornecimento:

a) Fornecimento do gasóleo, categoria 23.20.1, subcategoria
23.20.15, com a referência 33360 da Classificação Estatís-
ticas de Produtos por Actividade, a que se refere o Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998;

b) Quantidade por estimativa � 280 000 l;
c) Natureza do contrato a celebrar � contrato de aquisição

de bens.

3 � Local do fornecimento � parque das oficinas da Câmara
Municipal, sito à Avenida de Álvaro Martins Homem, e aterro sani-
tário da Câmara Municipal, sito à Achada.

4 � Duração do contrato � durante o ano de 2004.
5 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam

alterações às cláusulas do caderno de encargos.
6 � a) O programa do concurso e caderno de encargos encon-

tram-se patentes na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Pra-
ça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo, onde podem ser examina-
dos, na Secção de Aprovisionamento e Património, em qualquer dia
útil, das 8 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

b) Os interessados podem solicitar o processo do concurso desde
a data da publicação do presente anúncio no Diário da República
até à data limite para entrega das propostas.
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7 � a) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e
30 minutos do 15.º dia após publicação deste anúncio no Diário da
República, pelos concorrentes ou seus representantes, na 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, para a morada acima indicada.

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

8 � O acto público do concurso realizar-se-á na Câmara Munici-
pal de Angra do Heroísmo, Praça Velha, 9701-857 Angra do Hero-
ísmo, pelas 9 horas e 30 minutos do dia útil imediatamente seguinte
à data limite para entrega das propostas.

Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que para o
efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bas-
tando, para tal, no caso de intervenção do titular de empresa em
nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

9 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores, por
ordem decrescente de importância:

Preço;
Condições do fornecimento e de instalação do equipamento

inerente;
Qualidade do equipamento a instalar.

10 � Decorrido o prazo de 60 dias úteis, contados da data limite
para apresentação das propostas, cessa, para os concorrentes que
não hajam recebido comunicação de lhes haver sido adjudicado o
fornecimento, a obrigação de manter as respectivas propostas.

11 � A caução para garantia do fornecimento será prestada por
depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, por garantia bancária, ou por seguro-caução. O valor da
caução é de 5 % do valor previsível da adjudicação, com exclusão do
IVA.

12 � Não foi feita a publicação de anúncio indicativo.
13 � 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, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

14 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores
em 13 de Novembro de 2003.

6 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Sérgio
Humberto Rocha de Ávila. 1000243113

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município da Guarda Presidente da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Praça do Município 6301-845 Guarda

Localidade/Cidade País
Guarda Portugal

Telefone Fax
271220220 271220280

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm-guarda@domdigital ww.mun-guarda.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Semaforização da cidade da Guarda � 1.ª fase» � CPI (processo n.º 42/2003).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento, montagem e instalação de sinalização semafórica, de acordo com a memó-
ria descritiva, programa de concurso e caderno de encargos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Cidade da Guarda e zona periférica, de acordo com o descrito nas plantas de localização
anexas ao caderno de encargos.
Código NUTS PT128
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

2 9 8 1 1 3 0 0 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
33.20.70, conforme descrito no Regulamento n.º 3696/93, publicado no Jornal Ofici-
al das Comunidades Europeias, n.º L 342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regula-
mento 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.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A quantificação dos bens a fornecer e serviços associados está descrita no caderno de
encargos e respectivos quadros anexos.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 9 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
É exigida a caução de 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA, e todos
os materiais fornecidos deverão ter a garantia mínima de dois anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado de acordo com as regras estabelecidas no programa de
procedimento.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual
deverá assumir a forma jurídica de consórcio quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Declaração de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/

99, de 8 de Junho;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/

99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declarações de IRS ou IRC dos últimos três anos.
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III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
a) Lista de trabalhos semelhantes ou postos a concurso nos últimos três anos, de

acordo com o n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso;
b) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas � 1.ª, 7.ª e 14.ª subca-

tegorias da 5.ª categoria.
Deve ser observado o disposto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 10.º do programa de con-
curso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) T
40% � capacidade técnica;
30% � preço;
30% � prazo para conclusão dos trabalhos.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 42/2003 � concurso público internacional.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
0 3 0Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100, que já inclui o IVA Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque à ordem da Câmara Municipal da Guarda.

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

0 5 200 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

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

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

0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 0 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local: sala de reuniões do executivo camarário, ��� dias a contar da publicação
do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor base estimado é de 285 375,24 euros, com exclusão do IVA.
É permitida a apresentação de propostas condicionadas ao prazo.
Os concorrentes obrigam-se a efectuar um estudo prévio, de acordo com o artigo 8.º do
programa de concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 1 1 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

28 de Dezembro de 2003. � Pela Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 3000124612

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Anúncio n.º 394/03

Concurso público para arrematação da empreitada «Re-
novação urbana da cidade de Lagos � qualificação de
outros espaços urbanos � Jardim do Ferro de Engo-
mar».

1 � Entidade adjudicatária � Câmara Municipal de Lagos, Edifí-
cio da Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8601-851 Lagos (te-
lefone: 282790800; fax: 282767105).

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 � Lagos.
b) Designação da empreitada � «Renovação urbana da cidade de

Lagos � qualificação de outros espaços urbanos � Jardim do Ferro
de Engomar».

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � execução de arranjos exteriores, rede de abastecimento de
água (300 ml), rede de saneamento (300 m), drenagem pluvial
(150 m), pavimentação betuminosa (8000 m2) e calçada à portu-
guesa (1000 m2).

d) A referência ao Vocabulário Comum para os Contratos Públi-
cos (CPV), publicado no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º S 169, de 3 de Setembro de 1996, é 45214100-
-1 (construção geral de condutas locais para água e para águas
residuais), 45231200-7 (pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões) e 45232229-3 (aplanamento do terreno para
parques, jardins [...]).

e) O preço base do concurso é de 252 500 euros, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo de execução da obra será no máximo de quatro
meses.

5 � a) O processo de concurso poderá ser consultado na Divi-
são de Empreitadas Municipais, sita nas instalações provisórias
da Câmara Municipal, lote 24, em Lagos, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, até ao dia e hora do acto público
do concurso.

b) As cópias das peças patentes a concurso poderão ser obtidas
no prazo de cinco dias contados a partir da data de recepção do
respectivo pedido na entidade que preside ao concurso, mediante o
pagamento da importância de 150 euros, acrescida do IVA, à taxa
legal em vigor.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 15 horas e
30 minutos do dia 19 de Janeiro de 2004.

b) As propostas terão de ser entregues na Secção de Expediente
da Câmara Municipal de Lagos, sita no Edifício da Trindade, Estra-
da da Ponta da Piedade.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou acompanhados de
tradução devidamente legalizada, em relação à qual se declare acei-
tar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os res-
pectivos originais.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
20 de Janeiro de 2004, na sala de sessões da Câmara Municipal de
Lagos, sita no Edifício dos Paços do Concelho, em Lagos.

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

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e a
modalidade de pagamento será de acordo com o n.º 4 do artigo 17.º do
mesmo diploma.

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 � Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concor-
rentes:

a) Os concorrentes titulares de Certificado de Classificação de
Empreiteiro de Obras Públicas, emitido pelo Instituto de
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Mercados de Obras Públicas Particulares e do Imobiliário,
com as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor da proposta; e

9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria corres-
pondentes aos valores dos trabalhos especializados que
lhe respeitam, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta e que será indicado em do-
cumento anexo àquela, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;

b) Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes nacionais de outros Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições
de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção;

d) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acor-
do sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do
Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados a
partir da data do acto público do concurso.

13 � Precedendo a análise das propostas apresentadas a concurso,
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económi-
ca e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra
estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço. Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de
igualdade. A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do citado diploma, aten-
dendo-se aos factores de apreciação das propostas e respectiva pon-
deração por ordem decrescente da sua importância:

Condições mais vantajosas de preço � 50 %;
Valor técnico da proposta � 25 %
 Prazo proposto � 25 %

14 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes ao
projecto (ou a parte dele).

15 � Este aviso será enviado para publicação no Diário da Re-
pública em 28 de Novembro de 2003.

27 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000244310

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa (CML),
Direcção Municipal de Serviços Centrais,
Departamento de Serviços Gerais, Divisão
de Alvarás, Escrivania e Toponímia

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

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217988000 217988045

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento, colocação de placas toponímicas novas, tipo II, III e IV, e reparação das
placas partidas (placas toponímicas tipo IV).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento, colocação de placas toponímicas novas, tipo II, III e IV, e reparação das
placas partidas (placas toponímicas tipo IV).
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Lisboa.
Código NUTS PT132
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução definitiva é de 5 % do valor total do fornecimento.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Numa única entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o ponto 8.1, alíneas a) e b), do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Remete-se para o ponto 8.2, alíneas a), b) e c), do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o ponto 8.3, alíneas a), b), c) e d), do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
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IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos

por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-

ções complementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:

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

1 Preço global 4 ���������� 7 ����������
2 Prazo de garantia 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou

B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade

adjudicante
51/CP/2003.

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

1 2 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo (se aplicável): € 5,40, com IVA incluído Moeda: euro

Condições e forma de pagamento

Em dinheiro ou cheque.

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

de um processo por negociação)

1 5 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da

publicação do anúncio

Hora (se aplicável): até às 16 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou

nos pedidos de participação

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

ro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
A abertura de propostas é feita em acto público, apenas podendo intervir os concorren-
tes ou seus legais representantes que para o efeito estiverem devidamente credenciados
pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

1 6 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: o acto público do concurso terá lugar na sala de concursos da Divisão de
Aprovisionamentos, sita no Edifício Central do Município, Campo Grande, 25,
piso 1, bloco F, 1749-099 Lisboa, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 4 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217988000 217988045

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa,
Centro de Documentação

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

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217989506 217988008

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa,
Centro de Documentação

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

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217989506 217988008

Correio electrónico Endereço internet (URL)

4 de Dezembro de 2003. � A Chefe da Divisão de Aprovisiona-
mentos, Ana Luísa Lucas da Silva. 3000124791

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Portalegre Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça do Município 7300 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300120 245330235

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fiscalização da empreitada de construção do Centro de Artes do Espectáculo de Por-
talegre.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto do contrato consiste na prestação de todos os serviços inerentes à fiscaliza-
ção da empreitada de construção do Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre. Os
serviços serão prestados nas seguintes áreas de actuação, em conformidade com as
instruções fornecidas pela CMP: coordenação, controlo do planeamento e avanço dos
trabalhos, controlo de quantidades e custos, controlo de qualidade e controlo de se-
gurança.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Praça da República, freguesia da Sé, concelho de Portalegre.
Código NUTS Nível 3 02 (Alto Alentejo)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
(CPC) Categoria 74.20.6, subcategoria 74.20.60, correspondente a serviços de gestão
de projectos relacionados com a construção e a engenharia civil.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A prestação de serviços de fiscalização é referente à totalidade da empreitada de cons-
trução do Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5 % do valor global da adjudicação e será prestada por depósito
em dinheiro ou em título emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia
bancária.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O preço a propor deverá ser um preço global e os pagamentos serão processados por
facturações mensais e liquidadas nos 30 dias seguintes à data da entrega na Câmara
Municipal de Portalegre.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração, subscrita pelo concorrente, na qual indique a sua designação, o seu nú-
mero fiscal de contribuinte, o número do seu bilhete de identidade, o seu estado civil,
e o seu domicílio ou sede social, e tratando-se de pessoa colectiva denominação social,
o número de cartão de pessoa colectiva, sede social, suas filiais que interessem à exe-
cução do contrato, o nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes que a obriguem, conservatória do registo comercial onde se encontra matri-
culada e o seu número de matricula nessa conservatória;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho;
Declaração em que as empresas que concorram agrupadas assumam, solidariamente, as
obrigações decorrentes da apresentação da proposta e declarem obrigar-se a providen-
ciar por forma a que a celebração do contrato não sofra qualquer atraso com o fundamen-
to na necessidade de serem cumpridas quaisquer formalidades legais com vista à cons-
tituição e registo do agrupamento complementar de empresas ou à validade do contrato
de consórcio.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais;
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos
exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocor-
rido há menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últimos anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o volume
global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do proce-
dimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais contratos de fiscalização de empreitadas, pelo menos dos últimos
três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração
destes últimos, ou, na sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples
declaração do concorrente;
Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos;
Documentos comprovativos das habilitações literárias dos proponentes, acompanha-
dos dos respectivos currículos.

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

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
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IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

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

1 Preço proposto (70 %);
2 Constituição da equipa técnica (30 %).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

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

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
0 2 0Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque visado passado em nome do tesoureiro da Câmara
Municipal de Portalegre. Eventuais portes de correio serão suportados pelos interes-
sados.

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

1 5 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

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

0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas, em conformidade com o ponto 6.2 do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

1 6 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Portalegre, ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional da Cultura.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Duração do contrato ou prazo de execução � prazo idêntico ao da empreitada de cons-
trução do Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre.
A Câmara Municipal de Portalegre reserva-se o direito de não adjudicação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 1 1 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

28 de Novembro de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.). 1000244320

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Portalegre Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça do Município 7300 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300120 245330235

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução T
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de oito edifícios de habitação social (52 fogos) no loteamento do Outeiro
da Forca, Portalegre.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Ao presente processo de concurso está anexo o projecto geral de arquitectura, o qual
define a metodologia de construção, materiais e acabamentos a utilizar. Este projecto
geral inclui o caderno de encargos/condições técnicas especiais, onde estão especifi-
cadas as características a que a construção deve obedecer.
A lista dos preços unitários que servirá de base ao valor da proposta será da respon-
sabilidade de cada concorrente, tendo em atenção o integral cumprimento do projecto
geral de arquitectura fornecido.
Esta empreitada rege-se por trabalhos de construção civil, designadamente movi-
mentação de terras, execução de estruturas, alvenarias, isolamentos e impermeabili-
zações, execução de coberturas, cantarias, revestimentos, carpintarias, serralharias,
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pinturas, equipamentos sanitários, redes de águas quentes e frias, de esgotos e de
gás, instalações eléctricas, de comunicações e de segurança, ascensores e arranjos
exteriores.
A concepção dos diferentes projectos de especialidade necessários à execução da obra
será da responsabilidade do concorrente vencedor do presente concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Loteamento Municipal do Outeiro da Forca, Portalegre.
Código NUTS Nível 3 02 (Alto Alentejo)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
(CPC) Categoria 45.21.1, subcategoria 45.21.12; Número de referência CPC 51220,
correspondente a trabalhos de construção geral de edifícios de vários fogos.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à execução da totalidade dos trabalhos previstos no projecto de
arquitectura e caderno de encargos, bem como nos restantes projectos das especialida-
des a elaborar pelo concorrente vencedor, sendo o seu preço base no valor 3 000 000
de euros, mais IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação (sem IVA),
nos termos no n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por preço global e os pagamentos serão processados por medições
mensais e liquidados nos 44 dias seguintes à data da entrega na Câmara Municipal de
Portalegre.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Provar a sua capacidade financeira, económica e técnica, a qual será avaliada com base
nos requisitos constantes da Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, e Portaria
n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro. A capacidade técnica será analisada em função da
comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso, de valor não inferior a 50% do valor estimado do contrato; adequação do
equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma, às exigências técnicas e adequação dos técnicos e os serviços
técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);
a) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,

emitido pelo IMOPPI, que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das
entidades competentes, as quais indicarão os elementos de referência relativos a
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permi-
tiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação de 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.

O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas referido deve conter:
A classificação como empreiteiro geral de edifícios, em classe correspondente ao valor
da proposta;
As 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
parágrafo seguinte;
As 1.ª, 5.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
parágrafo seguinte.
As 2.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria, na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade confe-
rida no parágrafo seguinte;
Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a), o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculados por contrato para a execução dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as declarações de com-
promisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respectivas;
Os documentos indicados no n.º 15.1 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os referidos nas alíneas g) a j) do n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os referidos nas alíneas l) a q) do n.º 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

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

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

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

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   T
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Ou:

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

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

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

0 2 0Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque visado passado em nome do tesoureiro da Câmara
Municipal de Portalegre. Eventuais portes de correio serão suportados pelos interes-
sados.

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

1 5 0 3 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

0 6 6Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas, em conformidade com o ponto 5.2 do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

1 6 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Portalegre, ��� dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional da Cultura.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A Câmara Municipal de Portalegre reserva-se o direito de não adjudicação, caso não
seja garantido financiamento para a execução da presente obra.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 8 1 1 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

28 de Novembro de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, o Vice-
-Presidente, António Biscainho. 1000244321

ENTIDADES PARTICULARES

APDL � ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO
E LEIXÕES, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T

Este contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
APDL � Administração dos Portos Direcção de Aprovisionamento
do Douro e Leixões, S. A. e Gestão Dominial

Endereço Código postal
Avenida da Liberdade, Apartado 3004 4451-851 Leça da Palmeira

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229990700 229955062

Correio electrónico Endereço internet (URL)
correio@apdl.pt www.apdl.pt

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)
Execução £ Concepção e execução £
Realização, seja por que meio for, de actividades de construção ou de en-
genharia civil, referidas no anexo XI da Directiva 93/38 £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £ Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

6 3Categoria de serviços 00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?  NÃO    T          SIM    £

II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
«Prestação de serviços de amarração de navios no porto de Leixões».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Serviço de amarração e desamarração de navios em condições de segurança e eficiência,
incluindo lanchas, quando necessário, para auxiliar as manobras, independentemente
do dia e da hora.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Leça da Palmeira, Matosinhos.
Código NUTS 114

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

6 3 3 3 0 0 0 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
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II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** 

74520 (CPC).

II.1.9) Divisão em lotes (para fornecer informações sobre os lotes, utilizar
o número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO    £          SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para

Um lote  £ Vários lotes £ Todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável)

NÃO    £          SIM    £

II.1.11) Existe alguma derrogação à utilização de especificações europeias?

NÃO    T          SIM    £ Em caso afirmativo, assinalar nos espaços
correspondentes do anexo C

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

2 4Prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de consignação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5 % do valor do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Orçamento privativo da APDL.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer agrupamentos de empresas, não sendo exigida a sua constituição
jurídica na apresentação da proposta. No caso de a adjudicação lhes ser feita, terão que
se associar obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Não podem apresentar-se a concurso entidades que se encontrem em alguma das situa-
ções previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
As exigidas no ponto 9.1 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
As exigidas no ponto 9.2 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
As exigidas no ponto 9.3 do programa de concurso.

III.2.1.4) Informações adicionais (se aplicável)

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação de serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?
NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas, relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do con-
trato?

NÃO    £         SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público  T Concurso limitado  £Processo por negociação  £

IV.1.1) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.1.1) Publicações periódicas referentes ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.1.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
Número do anúncio no índice do JO

0000/S000-0000000de00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.2) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância

NÃO £ SIM £
ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos   T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
P. A. n.º 1920/03.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 1 0 1 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000  (dd/mm/aaaa)

Custo (se aplicável): 50 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Prévio pagamento em numerário, cheque ou vale postal.

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

2 7 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável) 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua propos-
ta (nos concursos públicos)

0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 8 0 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local: Instalações da Direcção de Aprovisionamentos e Gestão Dominial, Avenida
da Liberdade, Leça da Palmeira.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £
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VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE CONCURSO PE-
RIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 3 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

O Administrador, Emílio Brogueira Dias. 3000124624

BRISA � AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO
(contrato a adjudicar por um concessionário)

Obras

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: CONCESSIONÁRIO

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DO CONCESSIONÁRIO

Organismo À atenção de
Brisa, Auto-Estradas de Portugal, S. A.

Endereço Código postal
Quinta da Torre da Aguilha, 2785-599 São Domingos de Rana
Edifício Brisa

Localidade/Cidade País
São Domingos de Rana Portugal

Telefone Fax
214448616 214448627

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
OS PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1  T Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO DAS OBRAS
II.1.1) Tipo de contrato
Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pelo concessionário   £
II.1.2) Designação dada ao contrato pelo concessionário
«Empreitada para a construção da obra geral e das obras de arte (PS�S) do sublanço
Arruda dos Vinhos/IC 11, da A 10 � auto-estrada Bucelas-Carrregado-IC 3».

II.1.3) Descrição
Execução de todos os trabalhos de terraplenagem, drenagem, pavimentação, integração
paisagística, sinalização horizontal e vertical, provisória e definitiva, separador tipo
New Jersey (com perfil assimétrico (GBA), guardas de segurança, muros de suporte e
vedações;
Construção das passagens superiores;
Fornecimento e montagem do sistema de telecomunicações;
Restabelecimento das vias de comunicação e dos serviços afectados, públicos ou pri-
vados;

Execução de todos os trabalhos preparatórios, complementares ou acessórios requeri-
dos pelas obras que integram a empreitada.

II.1.4) Local de execução
A 10 � auto-estrada Bucelas/Carregado/IC 3, sublanço Arruda dos Vinhos/IC 11, no
distrito de Lisboa.
Código NUTS ���������

II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 3 1 1 0 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0

II.1.5.2) Outra nomenclatura relevante (NACE)

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

Construção da obra geral e respectivos restabelecimentos, entre o quilómetro 0+000 e
o quilómetro 4+100.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
2 1Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 (a partir da assinatura do contrato)

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER FINANCEIRO,
ECONÓMICO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor de
5 % do preço total de adjudicação, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento
das obrigações que assume com a celebração do contrato de empreitada. Para refor-
ço da garantia do contrato será descontada a quantia de 5 % em todos os pagamen-
tos, que poderá ser substituída por garantia bancária ou seguro-caução de igual
valor.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Condições de carácter económico e técnico que o proponente
deve preencher
a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classificação de

empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares (IMOPPI), que contenha as autorizações:

Da 3.ª categoria (Empreiteiro geral de estradas) e da 6.ª categoria (Outros trabalhos) ou
das 1.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e das 2.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª,
12.ª e 13.ª subcategorias da 6.ª categoria;
b) Poderão igualmente concorrer:
Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia, não detentoras de
certificados da classificação de empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados
de inscrição oficial de empreiteiros aprovados adequados à obra posta a concurso e
emitidos por autoridade competente de Estado membro da União Europeia;
Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;
Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo;
c) A apreciação da capacidade económica e financeira dos concorrentes resultará da

análise dos documentos exigidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T Concurso limitado £
Processo por negociação £ Outro £

IV.1.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo concurso
IV.1.2.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo concurso

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.2.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de
importância) T
1 Preço � 30 %;
2 Valia técnica da proposta � 30 %;
3 Garantia de cumprimento do prazo � 30 %;
4 Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho da construção � 10 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pelo concessio-
nário

IV.3.2) Prazo para

recepção das propostas (no caso de um concurso público)

2 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

ou 000  dias (a contar do envio do anúncio)

recepção dos pedidos de participação (no caso de um concurso limitado ou
processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

ou 000  dias (a contar do envio do anúncio)

IV.3.3) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.4) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

IV.3.5) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

0 6 6Ou 00 meses e/ou 000 dias (a contar da data fixada para a recepção
das propostas)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £
VI.2) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRA-
MA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 4 1 1 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340,
de 16 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar
europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Brisa � Engenharia e Gestão, S. A.

Endereço Código postal
Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III 2795-504 Carnaxide
piso 3

Localidade/Cidade País
Carnaxide Portugal

Telefone Fax
210058246 210058297

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Brisa � Engenharia e Gestão, S. A.

Endereço Código postal
Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III 2795-504 Carnaxide
piso 3

Localidade/Cidade País
Carnaxide Portugal

Telefone Fax
210058246 210058297

Correio electrónico Endereço internet (URL)

(Assinatura ilegível.) 3000124091

ANÚNCIO DE CONCURSO
(contrato a adjudicar por um concessionário)

Obras

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: CONCESSIONÁRIO

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DO CONCESSIONÁRIO

Organismo À atenção de
Brisa, Auto-Estradas de Portugal, S. A.

Endereço Código postal
Quinta da Torre da Aguilha, 2785-599 São Domingos de Rana
Edifício Brisa

Localidade/Cidade País
São Domingos de Rana Portugal

Telefone Fax
214448616 214448627

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
OS PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1  T Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO DAS OBRAS
II.1.1) Tipo de contrato
Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pelo concessionário   £

II.1.2) Designação dada ao contrato pelo concessionário
«Empreitada para a construção do alargamento e beneficiação para 2x3 vias do trecho
nó da Feira/nó com o IC 24, do sublanço Feira/Carvalhos, da A1 � Auto-Estrada do
Norte».

II.1.3) Descrição

Execução de todos os trabalhos de terraplenagem, drenagem superficial e profunda,
incluindo a beneficiação e adaptação da existente, pavimentação, integração paisagís-
tica, sinalização horizontal e vertical, provisória e definitiva, separador tipo New Jersey,
guardas de segurança, muros de suporte e vedações;
Construção das passagens superiores e demolição das existentes;
Alargamento e beneficiação das passagens inferiores, passagens agrícolas de vão úni-
co e das passagens hidráulicas rectangulares;
Fornecimento e montagem de instalações eléctricas e de telecomunicações;
Restabelecimento das vias de comunicação e dos serviços afectados, públicos ou pri-
vados.
Execução de todos os trabalhos preparatórios, complementares ou acessórios requeri-
dos pelas obras que integram a empreitada, nomeadamente os referentes à segurança
rodoviária, atendendo a que os trabalhos se desenvolvem com interferência ou restri-
ções na circulação da auto-estrada e vias envolventes.

II.1.4) Local de execução

A 1 � Auto-Estrada do Norte, sublanço Feira/Carvalhos, no distrito do Porto.
Código NUTS ���������



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 290 � 17 de Dezembro de 200326 874

II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 3 1 1 0 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.5.2) Outra nomenclatura relevante (NACE)

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

Alargamento e beneficiação da secção corrente da auto-estrada entre o quilómetro
275+500 e o quilómetro 283+800.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
1 8Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 (a partir da assinatura do contrato)

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER FINANCEIRO,
ECONÓMICO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor de 5 %
do preço total de adjudicação, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato de empreitada. Para reforço da
garantia do contrato será descontada a quantia de 5% em todos os pagamentos, que
poderá ser substituída por garantia bancária ou seguro-caução de igual valor.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Condições de carácter económico e técnico que o proponente
deve preencher
a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classificação de

empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares (IMOPPI), que contenha as autorizações:

Da 3.ª categoria (Empreiteiro geral de estradas) e da 6.ª categoria (Outros trabalhos) ou
das 1.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e das 2.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª,
12.ª e 13.ª subcategorias da 6.ª categoria;
b) Poderão igualmente concorrer:
Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia, não detentoras de
certificados da classificação de empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados
de inscrição oficial de empreiteiros aprovados adequados à obra posta a concurso e
emitidos por autoridade competente de Estado membro da União Europeia;
Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;
Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo;
c) A apreciação da capacidade económica e financeira dos concorrentes resultará da

análise dos documentos exigidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T Concurso limitado £
Processo por negociação £ Outro £

IV.1.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo concurso
IV.1.2.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo concurso

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.2.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de
importância) T
1 Preço � 30 %;
2 Valia técnica da proposta � 30 %;

3 Garantia de cumprimento do prazo � 30 %;

4 Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho da construção � 10 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pelo concessio-

nário

IV.3.2) Prazo para

recepção das propostas (no caso de um concurso público)

0 9 0 2 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

ou 000  dias (a contar do envio do anúncio)

recepção dos pedidos de participação (no caso de um concurso limitado ou
processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

ou 000  dias (a contar do envio do anúncio)

IV.3.3) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.4) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

IV.3.5) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

0 6 6Ou 00 meses e/ou 000 dias (a contar da data fixada para a recepção
das propostas)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

VI.2) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRA-
MA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, assim como qualquer referên-

cia útil

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 2 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340,
de 16 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar
europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Brisa � Engenharia e Gestão, S. A.

Endereço Código postal
Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III 2795-504 Carnaxide
piso 3

Localidade/Cidade País
Carnaxide Portugal

Telefone Fax
210058246 210058297

Correio electrónico Endereço internet (URL)
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1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Brisa � Engenharia e Gestão, S. A.

Endereço Código postal
Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III 2795-504 Carnaxide
piso 3

Localidade/Cidade País
Carnaxide Portugal

Telefone Fax
210058246 210058297

Correio electrónico Endereço internet (URL)

(Assinatura ilegível.) 3000124598

CRINABEL � COOPERATIVA DE ENSINO ESPECIAL
E SOLIDARIEDADE SOCIAL, C. R. L.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
CRINABEL � Cooperativa de Ensino
Especial e Solidariedade Social, C. R. L.

Endereço Código postal
Avenida de Álvares Cabral, 19 1250-015 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213825600 213825609

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro T

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
2.ª fase de obras de beneficiação e adaptação do centro de actividades ocupacionais.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Realização dos trabalhos de construção civil, instalações eléctricas, segurança, águas
e saneamento da carpintaria e substituição de vãos exteriores, aplicação de novo pavi-
mento em madeira, instalação do equipamento de segurança e escada metálica de eva-
cuação.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Largo do Conde Barão, 1 a 8, Lisboa.
Código NUTS ����������

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

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
0 6 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5% do preço total da adjudicação, o
exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume com ele a celebração do
contrato da empreitada.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas

exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas
do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da activi-
dade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das
empresas, os requisitos exigidos no n.º 15;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o
dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta;

c) No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na moda-
lidade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
em conformidade com o Decreto-Lei n.º 213/81, de 28 de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
A capacidade financeira e técnica deverão ter carácter eliminatório na escolha da melhor
proposta, ou seja, não se trata tão só de seleccionar a proposta da empresa com maior
capacidade financeira e ou seleccionar a proposta da empresa com maior capacidade
técnica.
Mais concretamente, a selecção deverá ser feita de entre os concorrentes com capacidade
financeira e técnica necessária e suficiente para o tipo de obra a realizar, aquele que
dentro do prazo estabelecido tenha a proposta com custo mais baixo.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a

segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitan-
tes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço económico
europeu;

b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela reparti-
ção de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso,
certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer
dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso
de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de impos-
tos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido

aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da em-
presa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

b) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, do-
cumento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a em-
presa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da
respectiva declaração;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 290 � 17 de Dezembro de 200326 876

c) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia autentica-
da do mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas no n.º
6.2, e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros;

Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado na alínea a) :
d) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia au-

tenticada do mesmo) adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à ca-
pacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I da
Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e, se for o caso, declaração que menci-
one os subempreiteiros;

e) Balanços ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos balanços seja
exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal;

f) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal
da empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e

dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompa-

nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente conclu-
ídas ;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra, e, se for o caso, o equipamento de caracterís-
ticas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;

d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técni-
cos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a);

e) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia autentica-
da do mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas no n.º
6.2, e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros;

Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado na alínea e) :
f) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia au-

tenticada do mesmo) adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à ca-
pacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I da
Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e, se for o caso, declaração que menci-
one os subempreiteiros;

g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das
obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa
execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o mon-
tante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo
com as regras da arte e regularmente concluídas;

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

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

2 0 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

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

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

0 6 6Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 1 1 2 2 0 0 3Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local: indicado em I.1, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A aquisição do processo de concurso deverá ser feita na morada indicada em I.1, deven-
do ser solicitada obrigatoriamente por escrito (fax ou requerimento), dentro do primeiro
terço do prazo do concurso a contar da data de publicação deste anúncio no Diário da
República.
A entrega das propostas será feita até às 16 horas do 15.º dia (dias seguidos, incluindo
sábados domingos e feriados) a contar do dia seguinte ao da publicação deste anúncio
no Diário da República.
O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo fixado
para apresentação das propostas, pelas 10 horas, no local indicado na alínea a) do n.º 5.
O preço do processo de concurso é de 500 euros, acrescido de IVA.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 5 1 2 2 0 0 300 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
CRINABEL � Cooperativa de Ensino
Especial e Solidariedade Social, C. R. L.

Endereço Código postal
Avenida de Álvares Cabral, 19 1250-015 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213825600 213825609

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
CRINABEL � Cooperativa de Ensino
Especial e Solidariedade Social, C. R. L.

Endereço Código postal
Avenida de Álvares Cabral, 19 1250-015 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213825600 213825609

Correio electrónico Endereço internet (URL)
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1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
CRINABEL � Cooperativa de Ensino
Especial e Solidariedade Social, C. R. L.

Endereço Código postal
Avenida de Álvares Cabral, 19 1250-015 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213825600 213825609

Correio electrónico Endereço internet (URL)

5 de Dezembro de 2003. � Pela Direcção, Cristina Léon.
3000124873

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL REFER, E. P.

Aviso

Concurso público para a execução da empreitada «Linha
da Beira Baixa � troço Mouriscas-Castelo Branco �
remodelação das estações de Ródão e Castelo Branco
e construção de passagem inferior rodoviária sob a
estação de Castelo Branco».

1 � Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, avisam-se os interessados de que foram
prestados esclarecimentos no âmbito do concurso referenciado em
epígrafe.

Os esclarecimentos prestados constituem um processo comple-
mentar ao processo de concurso ao qual o mesmo foi anexado.

2 � O processo de concurso e os documentos complementares
podem ser examinados na Rede Ferroviária Nacional REFER,
E. P. � Direcção-Geral de Engenharia � Direcção das Equipas de
Construção � Projecto Beira Baixa, Rua de Diogo Couto, 1, 1.º,
esquerdo, 1100-194 Lisboa (fax: 211021776; telefone:
211021768).

5 de Dezembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Braamcamp Sobral. 3000124817

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso de rectificação

Concurso público para execução da empreitada «Cons-
trução do Pavilhão Desportivo na Escola EB 2,3 de
Manhente».

Para os devidos efeitos, informam-se os interessados de que na sequên-
cia de pedido de esclarecimento apresentado ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foram pres-
tados esclarecimentos de dúvidas surgidas na interpretação dos elementos
patenteados a concurso referentes ao procedimento referido em epígrafe.

Esclarecimentos esses cuja cópia foi junta às peças patentes a con-
curso, dando cumprimento às disposições do n.º 3 do artigo 81.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Mais se informa que em relação à alínea c) do anúncio publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 251, de 29 de Outubro de 2003, o
mesmo passa a ter a seguinte redacção:

Não serão analisadas, considerando-se excluídas as propostas dos con-
correntes quando estes não apresentarem cumulativamente os valo-
res do quartil inferior estabelecidos pela Portaria n.º 1547/2002, de
24 de Dezembro (conjugada com as situações previstas na Portaria
n.º 1465/2002, de 14 de Novembro) para os indicadores financeiros:

Liquidez geral > 104.26;
Autonomia financeira > 9.72;
Grau de cobertura do imobilizado > 120.45.

Comprovação de execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natu-
reza da obra posta a concurso, de valor não inferior 495 704 euros;

Adequação dos técnicos e serviços técnicos, estejam ou não
integrados na empresa a afectar à obra;

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

O prazo para apresentação das propostas foi prorrogado, fixan-
do-se em 30 dias contados do dia seguinte à publicação deste aviso
rectificativo na Diário da República.

Este aviso rectificativo foi enviado para o Diário da República
em 26 de Novembro de 2003.

26 de Novembro de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 3000124659
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direcção-Geral do Património

Aviso

Para conhecimento das entidades referidas no n.º 4 do artigo 6.º e
nas alíneas a) e b) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 129/83, de 14 de
Março, informa-se que a firma fornecedora Océ-Lima Mayer, S. A.,
com sede na Avenida de José Gomes Ferreira, 11, Edifício Atlas II,
2.º piso, Miraflores 1495-139 Algés, titular dos contratos públicos
de aprovisionamento n.os 011086 (copiadoras), 011112 (impresso-
ras), 011131 (multifuncionais), homologados pela Portaria n.º 1930/
2000 (2.ª série), de 12 de Dezembro, e 911028 (papel para fotocó-
pia) homologado pela Portaria n.º 906/1999 (2.ª série), de 27 de
Agosto, em cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 13.º do
caderno de encargos, relativo aos contratos públicos de copiadoras,
duplicadores, impressoras, multifuncionais, telecopiadores e assistên-
cia pós-venda e na alínea d) do artigo 12.º do caderno de encargos
relativo aos contratos públicos de produtos de papel e de higiene,
comunicou à Direcção-Geral do Património a seguinte alteração:
Mudou a denominação social da firma para Océ Portugal � Equipa-
mentos Gráficos, S. A.

2 de Dezembro de 2003. � O Subdirector-Geral do Património,
José Miguel Fernandes. 3000124869

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto

Alvará n.º 20/2003

Para os devidos efeitos se faz saber que ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado «Grande Colégio da Póvoa de Varzim», sito na Rua da
Cidade Guimarães, 156, freguesia da Póvoa de Varzim, concelho da
Póvoa de Varzim, distrito do Porto, propriedade de Grande Colégio
da Póvoa de Varzim, L.da, requerente Grande Colégio da Póvoa de
Varzim, L.da

A actividade e respectiva lotação máxima autorizada é a seguinte:

Actividade: creche.
Lotação máxima: 26 utentes.

sendo:

8 crianças dos três meses à aquisição de marcha;
9 crianças da aquisição de marcha aos 24 meses;
9 crianças dos 24 aos 36 meses.

8 de Outubro de 2003. � O Director, Rui Pedroto.
3000121613

Alvará n.º 21/2003

Para os devidos efeitos se faz saber que ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado «Grande Colégio da Póvoa de Varzim», sito na Rua da
Cidade Guimarães, 156, freguesia da Póvoa de Varzim, concelho da
Póvoa de Varzim, distrito do Porto, propriedade de Grande Colégio
da Póvoa de Varzim, L.da, requerente Grande Colégio da Póvoa de
Varzim, L.da

A actividade e respectiva lotação máxima autorizada é a seguinte:

Actividade: ATL.
Lotação máxima: 50 por turnos:

25 crianças no turno da manhã;
25 crianças no turno da tarde.

8 de Outubro de 2003. � O Director, Rui Pedroto.
3000121611

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Despacho

Por despacho de 13 de Outubro de 2003 do subdirector-geral de
Transportes Terrestres, exarado nos termos da competência
atribuída por delegação de poderes:

Outorgada por 10 anos a concessão da carreira regular de serviço
público a seguir indicada:

Costa de Caparica-Pragal (est.)

Requerida por TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., Rua de
Marcos de Portugal, 10, 2810-260 Almada.

4 de Novembro de 2003. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000123477

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que
TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede na Rua de Mar-
cos de Portugal, concelho de Almada, distrito de Setúbal, requereu
a concessão de uma carreira Cacilhas-Lazarim (Pilotos) p/Quinta
de São Nicolau.

Nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Regulamento de Trans-
portes em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifes-
tar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respecti-
vo processo na Delegação de Transportes de Lisboa, sita na Rua do
Tenente Espanca, 22, 24, Lisboa.

12 de Novembro de 2003. � Pela Directora da Delegação de
Transportes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados,
Joaquim Ferreira. 3000123739

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que TST �
Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede na Rua de Marcos Portu-
gal, concelho de Almada, distrito de Setúbal, requereu a concessão
de uma carreira Cacilhas-Pinheirinho (p/Quinta do Brasileiro e Cor-
roios est.).

Nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Regulamento de Trans-
portes em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifes-
tar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respecti-
vo processo na Delegação de Transportes de Lisboa, sita na Rua do
Tenente Espanca, 22, 24, Lisboa.

12 de Novembro de 2003. � Pela Directora da Delegação de
Transportes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados,
Joaquim Ferreira. 3000123742

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que
TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede na Rua de Marcos
de Portugal, concelho de Almada, distrito de Setúbal, requereu a
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concessão de uma carreira Cacilhas-Paio Pires (centro) p/Casal
do Marco.

Nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Regulamento de Trans-
portes em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifes-
tar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respecti-
vo processo na Delegação de Transportes de Lisboa, sita na Rua do
Tenente Espanca, 22, 24, Lisboa.

12 de Novembro de 2003. � Pela Directora da Delegação de
Transportes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados,
Joaquim Ferreira. 3000123772

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio

Processo n.º 212/03.5TBACN.
Falência (requerida).
Requerente � Almeida & Seixas, L.da

Requerida � M. C. Metalomecânica, L.da

Rosa Saraiva, juíza de direito da Secção Única do Tribunal da Co-
marca de Alcanena:

Faz saber que por sentença de 6 de Novembro de 2003, profe-
rida nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida M.
C. Metalomecânica, L.da, identificação fiscal n.º 503285870, com
sede na Rua do Engenheiro Arantes de Oliveira, 46, loja 5,
2380 Alcanena, e, em conformidade com o disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, do CPEREF, foi fixada como residência da fali-
da o local da sua sede, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF,
com a advertência de que deverão proceder à reclamação do res-
pectivo crédito todos os credores que o pretendam ver reconhe-
cido e graduado, mesmo que tenham apresentado justificação na
fase inicial do processo.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Carlos Maia Pinto, com
domicílio no Edifício 2000, ent. A, 3.º, esquerdo, 2400-163 Leiria.

7 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Rosa Saraiva. �
A Oficial de Justiça, Maria Felisbela Carvalho. 1000244227

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Processo n.º 125/2002.
Falência (requerida).
Efectivo comissão de credores � Manuel Coimbra Ribeiro e outro(s).
Requeridos � Fernando dos Santos e outro(s).

Marco Brites, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de
Alcobaça:

Faz saber que por sentença de 13 de Novembro de 2003, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência de Fernando dos
Santos, identificação fiscal n.º 800135644, com domicílio na Rua
de Afonso de Albuquerque, 51, 2460 Alcobaça, e Judite da Silva Fer-
reira, com domicílio na Rua de Afonso de Albuquerque, 51, 2460 Al-
cobaça, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dispos-
to no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Vítor Manuel Ramos, com
endereço na Rua dos Vasos, 15, 2400 Leiria.

Consigna-se que os prazos são contínuos, nos termos do artigo 14.º
do mesmo diploma.

14 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Marco Brites. �
A Oficial de Justiça, Fátima Maria Teixeira. 3000124066

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

Anúncio

Processo n.º 648-G/2002.
Prestação de contas (liquidatário).

A Dr.ª Maria do Carmo Lourenço, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido Vítor Manuel de Al-
meida, casado, nascido a 15 de Novembro de 1947, natural de Arcos,
Anadia, e Julieta Adriana Ferreira Aleluia, casada, nascida a 26 de
Maio de 1954, natural de Cedofeita, Porto, e ambos com domicí-
lio na Rua das Benfeitas, 19, Eixo, Aveiro, notificados para no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da segunda e última publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1, do CPEREF), Dr. José Augusto Ribeiro Gonçal-
ves, com domicílio na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, Edf.
15, 3.º, G, 3800-164 Aveiro.

7 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria do Carmo
Lourenço. � A Oficial de Justiça, Luz Gorete Matos. 3000123780

Anúncio

Processo n.º 3870/03.7TBAVR.
Falência (requerida).
Requerente � AGUEDAPAN � Soc. Dist. Equipa. Panificação, L.da

Requerida � Welwitschia Mirabilis � Actividades Hoteleiras, L.da

A Dr.ª Maria do Carmo Lourenço, juíza de direito do 1.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Aveiro:

Faz saber que são citados os credores da requerida Welwitschia
Mirabilis � Actividades Hoteleiras, L.da, identificação fiscal
n.º 504971611, com sede na Rua da Anadia, 35, rés-do-chão, Vila
Jovem, 3810 Aveiro, para no prazo de 10 dias decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 3 de Setembro de 2003.

10 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria do Car-
mo Lourenço. � A Oficial de Justiça, Luz Gorete Matos.

1000244307

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 328-F/2000.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr. José Joaquim Marques Almeida.
Requerido � José Messias Oliveira Mendes e outro(s).

O Dr. Luís Cravo, juiz de direito deste Tribunal:

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

26 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Luís Cravo. �
O Oficial de Justiça, Ernesto Queijo Santos. 1000244311

TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio

Processo n.º 366/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � PME � Capital � Soc. Port. Capit. Risco, S. A.
Requerido � Álvaro Moreira Mendes.
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Leonor Maria Ribeiro Gama, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Fafe:

Faz saber que por sentença de 12 de Novembro de 2003, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Álvaro
Moreira Mendes, casado, nacional de Portugal, identificação fiscal
n.º 144133334, com domicílio na Rua de José Cardoso Vieira de
Castro, Fafe, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Jaime Fernandes,
com endereço na Rua do Relógio, 321, 3.º, 4200 Porto.

14 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Leonor Maria
Ribeiro Gama. � A Oficial de Justiça, Rosa Rodrigues.

3000124602

TRIBUNAL DA COMARCA DE MANGUALDE

Anúncio

Processo n.º 751/03.8TBMGL.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � ANJAL � Comércio e Indústria de Fios, L.da, e

outro(s).

São citados os credores da requerente ANJAL � Comércio e In-
dústria de Fios, L.da, contribuinte n.º 501689559, com sede na Zona
Industrial n.º 2, Mangualde, 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 dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Outubro de 2003.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

20 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Lígia Isabel da
Silva Miragaia. � A Oficial de Justiça, Teresa Fernandes.

3000124539

TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Anúncio

Processo n.º 440/03.3TBOHP.
Processo especial de recuperação de empresa (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social.
Requerida � IRAL � Indústria Comércio Metalomecânicos, S. A.,

e outro(s).

São notificados os credores da requerida IRAL � Indústria Co-
mércio Metalomecânicos, S. A., identificação fiscal n.º 500141312,
identificação de pessoa colectiva n.º 500141312, designada por
IRAL � Indústria e Comércio Metalomecânicos, S. A., com sede na
Avenida de 5 de Outubro, Bairro Industrial, 3400 Oliveira do Hospi-
tal, de que, por despacho/decisão, foi designado o dia 21 de Janeiro
de 2004, pelas 9 horas e 30 minutos, para a realização da assem-
bleia de credores no edifício deste Tribunal, como preceitua o dis-
posto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recu-
peração de empresa (artigo 25, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, de que devem reclamar os seus
créditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e,
bem assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o dis-
posto no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
22 de Maio de 2003, e o seu duplicado encontra-se à disposição de
quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

28 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, Pedro Miguel S.
Magalhães. � A Oficial de Justiça, Fátima Almeida.

3000123488

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Processo n.º 1614/03.2TBPFR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores.
Requerida � Maria Carneiro Mendes e outro(s).

A Dr.ª Isabel Peixoto Pereira, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Paços de Ferreira:

Faz saber que por sentença de 12 de Novembro de 2003, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Maria
Carneiro Mendes, casada, nascida em 2 de Abril de 1950, concelho
de Paços de Ferreira, nacional de Portugal, identificação fiscal
n.º 130934780, bilhete de identidade n.º 5801095, com domicílio na
Rua da Circunvalação Barreiro, 146, 4590-520 Paços de Ferreira,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competen-
te anúncio no Diário da República, o prazo para os credores recla-
marem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Jaime Fernandes,
com endereço na Rua Visconde Setúbal, 242, 1.º, direito, T, 4200-
-498 Porto.

14 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Peixoto
Pereira. � O Oficial de Justiça, Rui Jorge Mesquita. 3000124601

Anúncio

Processo n.º 1971/03.0TBPFR.
Falência (apresentação).
Requerente � José Alberto de Jesus Couto e outro(s).
Credor � António de Sousa Martins e outro(s).

O Dr. Gonçalo Oliveira Magalhães, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 26 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de José Alberto de Jesus
Couto, casado, identificação fiscal n.º 151959196, bilhete de identida-
de n.º 3468736, com domicílio na Rua dos Bombeiros Voluntários, 138,
4590 Paços de Ferreira, e de Maria Elisa Gomes Pacheco, contribuinte
n.º 151959188, casada, e residente na Rua dos Bombeiros Voluntári-
os, 138, em Paços de Ferreira, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o esta-
tuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Manuel Correia Pe-
reira Ferraz, com endereço no lugar de Perafita, Duas Igrejas,
4560 Penafiel.

27 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Gonçalo Oliveira
Magalhães. � A Oficial de Justiça, Maria Alcina Santo A. M. Sousa.

3000124650

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENACOVA

Anúncio

Processo n.º 440/03.3TBPCV.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Créd. Agric. Mút. de Mortágua, C. R. L.
Requerido � Artur Fernandes Simões e outro(s).

A juíza de direito da Secção Única do Tribunal da Comarca de Pena-
cova:

Faz saber que por sentença de 30 de Outubro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Artur Fer-
nandes Simões, casado, nacional de Portugal, com domicílio na
Carvalhais, Carvalho, Penacova, 3360-015 Penacova, e mulher,
Maria Alcinda Cruz de Oliveira, casada, nacional de Portugal, com
domicílio na Carvalhais, Carvalho, Penacova, 3360-015 Penacova,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competen-
te anúncio no Diário da República, o prazo para os credores recla-
marem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Augusto Machado
Ribeiro Gonçalves, com endereço na Quinta da Carramona, bloco C/
c-B, Esgueira, 3500 Aveiro.

31 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Paula Paes
de Carvalho. � A Oficial de Justiça, Lina Ferreira. 3000123916
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2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 2911/03.2TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Virgílio César Braz.
Requerida � Silva & Mota, L.da

A Dr.ª Raquel de Lurdes Asseiro Teiga, juíza de direito do 2.º Juízo
de Competência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de
Santa Maria da Feira:

Faz saber que por sentença de proferida nos presentes autos, foi
declarada a falência da requerida Silva & Mota, L.da, identificação
fiscal n.º 500941629, com sede no lugar do Mirante, 4535 Canedo,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competen-
te anúncio no Diário da República, o prazo para os credores recla-
marem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Carlos António Cunha, com
domicílio profissional na Rua de Pádua Correia, 296, 1.º, Vila Nova
de Gaia.

Consigna-se que a acção deu entrada neste Tribunal em 20 de
Março de 2003.

25 de Novembro de 2003. � A Juiz de Direito, Raquel de
Lurdes Asseiro Teiga. � A Oficial de Justiça, Graça Gomes.

3000124579

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

Anúncio

Processo n.º 7112/03.7TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Oliveira & Oliveira, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Anabela Saraiva, juíza de direito do 4.º Juízo de Competência
Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Santa Maria da
Feira:

Faz saber que por sentença de 24 de Novembro de 2003, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Oliveira
& Oliveira, L.da, contribuinte n.º 501966137, com sede na Rua do
Outeirinho, Santa Maria de Lamas, 4535 Lourosa, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Carlos António Cunha, com
endereço na Rua de Pádua Correia, 296, 1.º, 4400 Vila Nova de Gaia.

25 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Anabela Sarai-
va. � O Oficial de Justiça, Américo Pereira. 3000124577

Anúncio

Processo n.º 8112/03.2TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Nascimento & Irmãos, L.da

Requerida � Alberto Oliveira, Cortiças, L.da

A Dr.ª Anabela Saraiva, juíza de direito do 4.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida Alberto Olivei-
ra, Cortiças, L.da, número de identificação fiscal 503209716, com
sede no lugar das Agras, 4535 Lourosa, 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 oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 3 de Novembro de 2003.

6 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Anabela Sarai-
va. � A Oficial de Justiça, Conceição Portal. 1000244308

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 5287/03.4TBSTS.
Falência (apresentação).
Requerente � Confecções Gongarsil, L.da

Credor � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e
outro(s).

São citados os credores da requerente Confecções Gongarsil, L.da,
identificação fiscal n.º 501664068, com sede no lugar da Valinha,
Reguenga, 4780 Santo Tirso, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 10 de Outubro de 2003.

11 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Carlos Revez. �
A Oficial de Justiça, Antónia Mesquita. 3000123726

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO

Anúncio

Processo n.º 3393/03.4TBVCT.
Falência (requerida).
Requerentes � Rui Manuel de Cabral Queirós, Rui Manuel Oliveira

Queirós e Nuno Miguel Oliveira Queirós, residentes na Rua de
Eugénio de Castro, 34, hab. 92, Porto.

Requerida � MOTORLIMA � Comércio de Automóveis, L.da, con-
tribuinte n.º 504587838, com sede na Estrada da Papanata, 493-
-497, Viana do Castelo.

Faz-se saber que por sentença de 25 de Novembro de 2003, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida
MOTORLIMA � Comércio de Automóveis, L.da, contribuinte
n.º 504587838, com sede na Estrada da Papanata, 493-497, 4900 Viana
do Castelo, nos termos do disposto nos artigos 122.º e 25.º, n.º 1, do CPEREF.

Foi ainda nos termos do disposto no artigo 128.º, n.º 2, do mes-
mo código, nomeado liquidatário judicial o Dr. Miguel Ribas, com
escritório na Rua de Aveiro, 87, Viana do Castelo, e foi fixado em
prazo de 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

26 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Deolinda Maria
F. B. Varão. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Dias.

1000244309

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

Anúncio

Processo n.º 4071/03.0TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Auto-Sueco (Minho), S. A.
Requerido � Bernardo Costa Cardoso.

Sílvia Manuela Silva Barbosa, juíza de direito do 3.º Juízo de Compe-
tência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova
de Famalicão:

Faz saber que são citados os credores do requerido Bernardo Costa
Cardoso, casado, nacional de Portugal, identificação fiscal
n.º 156548836, com domicílio na Quinta da Vinha, Calendário,
4760 Vila Nova de Famalicão, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Outubro de 2003.

18 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela Silva
Barbo. � O Oficial de Justiça, José Luís Pinheiro. 1000244306
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2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1049/03.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � A. M. Paiva Transportes, L.da

Requerida � TRANSRAMADENSE � Transportes da Ramada, L.da

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida TRANS-
RAMADENSE � Transportes da Ramada, L.da, identificação de
pessoa colectiva n.º 504469790, com sede na Zona Industrial de
Abóboda, lote 17, Armazém Cm, São Domingos de Rana, Loures,
2775 São Domingos de Rana, Loures, 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 oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Outubro de 2003.

24 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000124680

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 385/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � INTERINFO � Serviço de Informações Telefónicas,

L.da

A Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 3 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente
INTERINFO � Serviço de Informações Telefónicas, L.da, com sede
na Rua de Duarte Lobo, 69, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Carvalho Salpico, com
endereço na Rua de Jacinto Nunes, 2, 3.º, esquerdo, 1170-188 Lis-
boa.

4 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000124717

Anúncio

Processo n.º 24-C/2002.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do CPEREF).
Autor � Amaral & Filhos � Distribuição, S. A.
Ré � a massa falida de PROLOBATOS � Comércio de Produtos

Alimentares, L.da, e credores da massa falida.

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos presentes autos supra-identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de falência, por este Juízo e
Tribunal, em que é requerente Valenfood, S. L., e requerida
PROLOBATOS � Comércio de Produtos Alimentares, L.da, com sede
na Rua de D. Afonso Henriques, Edifício Lobatos, 2685-000 São João
da Talha, correm éditos de 10 dias contados da segunda e última
publicação do anúncio, citando os credores da massa falida da reque-
rente, para, no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem,
querendo a presente acção sumária (artigo 205.º, n.º 1, e 207.º do
CPEREF e 783.º do Código do Processo Civil), em que o autor pre-
tende que seja verificado o seu crédito no montante de 6470,01 eu-
ros, cujo duplicado se encontra neste Tribunal à disposição de quem
o queira consultar dentro das horas normais de expediente.

17 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fáti-
ma Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000124773

Anúncio

Processo n.º 1172/03. 8TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Portas de Benfica, L.da

Requerida � COMPLESA � Construções, S. A.

A Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida COMPLESA �
Construções, S. A., com sede na Rua do Conde de Almoster, 42,
5.º, esquerdo, São Domingos de Benfica, Lisboa, 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, dedu-
zirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 19 de Novembro de 2003.

26 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fáti-
ma Reis Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000124794

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 349/03.0TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � CAAF � Indústria de Confecções, L.da

Presidente da comissão de credores � SEPORGAL � Ind. de Conf.,
S. A., e outro(s).

A Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 10 de Novembro de 2003, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente
CAAF � Indústria de Confecções, L.da, número de identificação de
pessoa colectiva 502367733, com sede na Rua do Dr. Jorge da Fon-
seca Jorge, 1151, Seixezelo, 4415 Vila Nova de Gaia, tendo sido fi-
xado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Anabela dos Anjos Fer-
reira, com endereço na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 222, 5.º,
C, 4000 Porto.

13 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.

3000124572

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 228/03.1TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Freudenberg Trading Portuguesa, L.da

Requerida � Confecções Hersil, L.da

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 2 de Outubro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Confec-
ções Hersil, L.da, com sede na Rua de Lordelo, Fânzeres, Gondomar,
4510-591 Fânzeres, tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Maria da Conceição Fer-
reira dos Santos, com endereço na Rua do Jornal Correio da Feira,
5, 3.º, direito, sala 5, 4520-234 Santa Maria da Feira.

6 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000120636
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Anúncio

Processo n.º 59/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Robert Jan Van Den Boogaard.

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de proferida nos presentes autos, foi
declarada a falência do requerido Robert Jan Van Den Boogaard,
nascido em 19 de Novembro de 1972, identificação fiscal
n.º 216389755, bilhete de identidade n.º 16116302, residente na Rua
de Rui Barbosa, 18, hab. 54, 4150-641 Porto, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus crédi-
tos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Anabela dos Anjos Fer-
reira, com endereço na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 222, 5.º,
C, 4000 Porto.

10 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000124569

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
ingresso na carreira técnica superior de psicologia
(área clínica).

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
14 de Novembro de 2003, proferido no uso de competência delega-
da, e na sequência do concurso cujo aviso de abertura foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 75, de 29 de Março de 2003,
será celebrado contrato administrativo de provimento, para os efei-
tos previstos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho, com o candidato Alexandre José Gonçalves Correia, no prazo

de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República e pelo prazo de um ano.

14 de Novembro de 2003. � Por delegação do Presidente da
Câmara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente, José
Carlos Martins Rolo. 1000244313

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 18 de Novembro de 2003, no uso de competência delegada nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi convertida em definitiva a nomeação da comissão de
serviço do funcionário Paulo Fernando Rodrigues Guerreiro, com a
categoria de motorista de transportes colectivos, com efeitos a par-
tir de 22 de Novembro de 2003.

18 de Novembro de 2003. � Por delegação do Presidente da
Câmara (despacho de 8 de Janeiro de 2002), o Director de Departa-
mento Municipal do Departamento de Obras e Serviços Urbanos,
José Custódio Gracias Fernandes. 1000244315

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 98/2003

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho profe-
rido em 6 de Novembro de 2003, foi nomeado, na sequência do con-
curso interno de acesso limitado, para a categoria de técnico profissio-
nal de electricidade especialista principal, o candidato António Manuel
Nunes Nazaré, que obteve a classificação final de 18,50 valores.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

7 de Novembro de 2003. � A Vereadora em exercício perma-
nente, Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000124605

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público o meu despacho de 25 de Novembro de 2003,
que determinou a seguinte reclassificação profissional, nos termos da
alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, e artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro:

Nome Categoria actual

Vencimento

Categoria após reclassificação

Vencimento

Obs.
Esc. Índ. Euros Esc. Índ. Euros

Paula Cristina C. Martins Téc. prof. 1.ª cl. atend. 3 233 723,07 Técnica superior de 2.ª cl. 1 400 1241,32 (a)
Agrela Pereira. público. de direito.

a) Dispensada do período de estágio em comissão de serviço extraordinária nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

28 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Emídio Xavier. 3000124778

Aviso

Torna-se público a alteração do júri do concurso para director de
Departamento de Auditoria e Modernização Administrativa, cujo aviso
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 176, de 1 de Agos-
to de 2003, nos termos do n.º 6 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, por impedimento legal do 2.º
vogal efectivo engenheiro António José Silva Rafael, foi o mesmo
substituído pelo Dr. José Maria da Cunha Lopes, director de Departa-
mento da Administração Geral e Finanças, designado por sorteio reali-
zado pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concur-
sos para Cargos Dirigentes, em 9 de Outubro de 2003.

27 de Novembro de 2003. � O Chefe da Divisão de Recursos
Humanos, no uso da competência delegada pelo despacho n.º 75/03,
Carlos Manuel Sobral. 3000124780

Aviso

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
18 de Novembro de 2003, foram nomeados, nos termos do n.º 1 do

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
para o lugar de operário qualificado canalizador, escalão 1, índice 139,
os candidatos, Raul Martinho Aguiar e Sancho Alexandre Rodrigues
Ginó, na sequência de concurso externo de ingresso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 140, de 20 de Junho de 2003.

O prazo de aceitação de nomeação é de 20 dias contados a partir
da publicação no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

27 de Novembro de 2003. � O Chefe da Divisão de Recursos
Humanos, no uso da competência delegada pelo despacho n.º 75/03,
Carlos Manuel Sobral. 3000124781

Aviso

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
27 de Novembro de 2003, foram nomeados, nos termos do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
para a categoria de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 125, os
candidatos, Rafael Carlos Filipe Taquenho d�Ameida Batalha e
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Zugnath Marisa Quaresma da Câmara Cunha, na sequência de con-
curso externo de ingresso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 18, de 22 de Janeiro de 2003.

O prazo de aceitação de nomeação é de 20 dias contados a partir
da publicação no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

3 de Dezembro de 2003. � O Chefe da Divisão de Recursos Hu-
manos, no uso da competência delegada pelo despacho n.º 75/03,
Carlos Manuel Sobral. 3000124782

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais.

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, torna-se público, nos termos do disposto nos
artigos 1.º, 4.º, n.º 1, e 6.º, todos do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, que, por despacho do presidente da Câmara Municipal da
Batalha de 28 de Outubro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso com vista ao
provimento de um lugar vago existente no quadro de pessoal do
município da categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais.

1 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 248/85, Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusivamen-
te o provimento de um lugar vago da categoria indicada, esgotando-
-se com o seu preenchimento.

3 � Remuneração base � a correspondente ao escalão 1 (índi-
ce 152), anexo ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Local de trabalho � Divisão de Manutenção e Exploração
da Câmara Municipal da Batalha.

5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro
de 1989.

6 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção.

6.1 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos de acordo com as se-
guintes características, avaliadas de 0 a 20 valores, corresponden-
do, respectivamente, às menções de fraco (1 a 5), razoável (6 e
7), bom (8 e 9) e muito bom (10), resultando a classificação do
seguinte (A + B):

A = conhecimento da função e capacidade de relacionamento;
B = interesse e motivação profissional.

7 � Os critérios de ponderação da prova prática de conhecimen-
tos e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

8 � Requisitos gerais de admissão � o preenchimento dos requi-
sitos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter a nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos 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.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal da Batalha, podendo ser remetido por
correio para Paços do Concelho da Batalha, Rua do Infante D. Fer-
nando, 2440-118 Batalha, ou entregue pessoalmente na Secção de
Expediente Geral e Recursos Humanos.

9.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obrigato-
riamente:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade,
nacionalidade, data de nascimento, número, local e data de
emissão do bilhete de identidade, morada, código postal e
telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata.

9.2 � Juntamente com o requerimento os candidatos deverão,
obrigatoriamente, apresentar a seguinte documentação: fotocópia
autenticada do certificado de habilitações literárias e das habilita-
ções profissionais.

10 � Constituição do júri:

Presidente � Afonso de Sousa Marto, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Manuel Gameiro, chefe da Divisão de Manutenção e Ex-
ploração, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Carlos Jorge Guerra de Almeida Coelho, chefe da Divisão
Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Maria Fernanda Rodrigues Guapo, chefe da Divisão de Obras
Particulares.

Rui Manuel Gouveia Dias Ferreira, Chefe de Divisão de
Obras Particulares.

11 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do hall de entrada do edifício dos Paços do Município, sito
na Rua do Infante D. Fernando, 2440-118 Batalha.

3 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, António José
Martins Sousa Lucas. 3000124611

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso

Exoneração de funções

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
7 de Outubro de 2003, foi o técnico superior Ricardo Jorge Pinho
Mourinho de Oliveira e Sousa considerado exonerado do cargo de
técnico superior de 2.ª classe (Direito) que exercia nesta Câmara
Municipal, ao abrigo do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, com efeitos reportados a 3 de Outubro de 2003, data
em tomou posse do cargo de juiz de direito no Tribunal Administra-
tivo de Círculo de Lisboa e no Tribunal Tributário de 1.ª Instância
de Lisboa.

30 de Outubro de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Rolan-
do Nunes de Sousa. 3000124679

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do verea-
dor do Pelouro dos Recursos Humanos, foram nomeados precedendo
concurso, nos termos do n.º 8 da Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, os seguintes funcionários:

Despacho de 13 de Novembro de 2003:

José António Manteigas Pé-Leve, chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos e Formação.

Maria Inês Lemos Martins Morais, chefe da Divisão de Tráfe-
go Urbano e Transportes.

Maria Manuela Rodrigues da Silva Oliveira, directora do Depar-
tamento do Centro Histórico de Évora.
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Despacho de 20 de Novembro de 2003:

Carlos Manuel Alvarenga Soares, chefe da Divisão de Iniciati-
vas Urbanísticas e Municipais.

As nomeações indicadas estão isentas de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.

24 de Novembro de 2003. � Por Delegação de Competência do
Presidente da Câmara, o Vereador do Pelouro de Recursos Huma-
nos, João Filipe C. Libório. 3000124830

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
foi nomeado em comissão de serviço extraordinária, pelo período
de seis meses, ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o seguinte funcioná-
rio, para exercer funções de canalizador:

Despacho de 24 de Novembro de 2003:

Rui Miguel Pereira Maurício.

O funcionário deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)

26 de Novembro de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Filipe
C. Libório. 3000124829

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
foi nomeada, precedendo concurso, a funcionária abaixo indicada
para a seguinte categoria:

Despacho datado de 20 de Novembro de 2003:

Técnico profissional de 1.ª classe (secretariado):

Maria das Dores Inácio Correia.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

Processo isento de visto do Tribunal de Contas.

27 de Novembro de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Filipe
C. Libório. 3000124828

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Faz-se público que, autorizado por meu despacho datado de
10 de Novembro de 2003, e ao abrigo de competência delegada por
despacho do presidente da Câmara de 18 de Janeiro de 2002, nos
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, encon-
tra-se aberto concurso interno de acesso geral, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da publicação deste aviso no Diário da República,
para provimento do seguinte lugar:

1.1 � Grupo de pessoal assistente administrativo.
1.1.1 � Assistente administrativo principal � uma vaga.
2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
3 � Validade do concurso � é válido para a vaga posta a con-

curso caducando com o seu preenchimento.
4 � Fundamentação legal � o presente concurso rege-se pelo

disposto na seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e demais legislação aplicável.

5 � Constituem requisitos de admissão ao concurso � ser assis-
tente administrativo com, pelo menos, três anos de serviço classifi-
cados de Bom.

6 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � a can-
didatura deverá ser formalizada no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de

Recursos Humanos e Formação, e entregue pessoalmente nesta divi-
são durante o horário normal de funcionamento, ou enviado pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para: Câmara Municipal de Évora, Praça de
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem, obrigatoriamente, constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

6.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado, sob pena de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, do seguinte documento:
curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado pelo candidato.

6.2 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que os candidatos descreveram
nos respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos com-
provativos das declarações.

6.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

7 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de:

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, onde serão avaliadas, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesse pelo lugar a prover;
d) Qualificação e perfil para o cargo.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da se-
guinte forma:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores;

Avaliação curricular � com carácter eliminatório, em que se-
rão avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos na área
para que o concurso é aberto, com base na análise do respec-
tivo currículo profissional, sendo classificados de 0 a 20 va-
lores, os seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a
titularidade do grau académico ou a sua equiparação
legalmente reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais do lugar
posto a concurso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividade
para a qual o concurso é aberto, bem como outras ca-
pacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e
duração;

d) Classificação de serviço, sendo: 2 × (média dos últi-
mos três anos)/3

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

A classificação final dos candidatos resultará da fórmula abaixo
indicada:

CL =
 EPS + AC

2
em que:

EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular;
CL = classificação final dos candidatos.
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Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

8 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classifica-
ção final:

8.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados
de acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

8.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessa-
dos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 Ju-
lho.

9 � Em caso de igualdade de classificação será observado o crité-
rio de desempate referido no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
pelos seguintes elementos:

Presidente � José António Pé-Leve, chefe da Divisão de Re-
cursos Humanos e Formação.

1.º vogal efectivo � António Manuel Simões da Costa, téc-
nico superior assessor principal, vogal substituto do presidente
nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � Elizabete Santos Neves, chefe de secção.
1.º vogal suplente � Celeste Tomé Guerreiro, assistente admi-

nistrativo especialista.
2.º vogal suplente � Maria Manuela Nobre, assistente adminis-

trativo principal.

11 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

27 de Novembro de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Filipe
C. Libório. 3000124832

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Faz-se público que, autorizado por meu despacho datado de
10 de Novembro de 2003, e ao abrigo de competência delegada por
despacho do presidente da Câmara de 18 de Janeiro de 2002, nos
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, encon-
tra-se aberto concurso interno de acesso geral, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da publicação deste aviso no Diário da República,
para provimento dos seguintes lugares:

1.1 � Grupo de pessoal técnico profissional.
1.1.1 � Técnico profissional principal (secretariado) � uma vaga.
2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
3 � Validade do concurso � é válido para as vagas postas a con-

curso caducando com o seu preenchimento.
4 � Fundamentação legal � o presente concurso rege-se pelo

disposto na seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e demais legislação aplicável.

5 � Constituem requisitos de admissão ao concurso � ser téc-
nico profissional de 1.ª classe com, pelo menos, três anos de servi-
ço classificados de Bom.

6 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � a can-
didatura deverá ser formalizada no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregue pessoalmente nesta divi-
são durante o horário normal de funcionamento, ou enviado pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste
caso a data do registo, para: Câmara Municipal de Évora, Praça de
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem, obrigatoriamente, constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-

lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

6.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado, sob pena de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, do seguinte documento:
curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado pelo candidato.

6.2 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que os candidatos descreveram
nos respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos com-
provativos das declarações.

6.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

7 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de:

Prova escrita de conhecimentos gerais, com carácter elimina-
tório, classificada de 0 a 20 valores e duração de duas horas e
constará do seguinte:

Quadro de Competências de Regime Jurídico do Funciona-
mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Maio);

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio);

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, onde serão avaliadas, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesse pelo lugar a prover;
d) Qualificação e perfil para o cargo.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da se-
guinte forma:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores;

Avaliação curricular � com carácter eliminatório, em que se-
rão avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos na área
para que o concurso é aberto, com base na análise do respec-
tivo currículo profissional, sendo classificados de 0 a 20 va-
lores, os seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a
titularidade do grau académico ou a sua equiparação
legalmente reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais do lugar
posto a concurso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividade
para a qual o concurso é aberto, bem como outras ca-
pacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e
duração;

d) Classificação de serviço, sendo: 2 × (média dos últi-
mos três anos)/3

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

A classificação final dos candidatos resultará da fórmula abaixo
indicada:

CL =
 PECE + EPS + AC

3
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em que:

PECE = prova escrita de conhecimentos gerais;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular;
CL = classificação final dos candidatos.

Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

8 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classifica-
ção final:

8.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados
de acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

8.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessa-
dos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 Ju-
lho.

9 � Em caso de igualdade de classificação será observado o crité-
rio de desempate referido no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
pelos seguintes elementos:

Presidente � António Santos Eugénio, director do Departamen-
to de Organização e Administração de Recursos.

1.º vogal efectivo � Irene Ramos, chefe de secção, vogal subs-
tituta do presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � Manuel Adão Portalegre, chefe de secção.
1.º vogal suplente � José Marques, chefe da Divisão de Admi-

nistração Geral e Financeira.
2.º vogal suplente � Maria do Carmo Diniz, técnico superior

assessor principal.

11 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

28 de Novembro de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Filipe
C. Libório. 3000124831

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Faz-se público que, autorizado por meu despacho datado de
10 de Novembro de 2003, e ao abrigo de competência delegada por
despacho do presidente da Câmara de 18 de Janeiro de 2002, nos
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, encon-
tra-se aberto concurso interno de acesso geral, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da publicação deste aviso no Diário da República,
para provimento dos seguintes lugares:

1.1 � Grupo de pessoal técnico superior.
1.1.1 � Técnico superior de 1.ª classe � quatro vagas.
2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
3 � Validade do concurso � é válido para as vagas postas a con-

curso caducando com o seu preenchimento.
4 � Fundamentação legal � o presente concurso rege-se pelo

disposto na seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e demais legislação aplicável.

5 � Constituem requisitos de admissão ao concurso � ser téc-
nico superior de 2.ª classe com, pelo menos, três anos de serviço
classificados de Bom.

6 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � a can-
didatura deverá ser formalizada no prazo fixado através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora,
ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de
Recursos Humanos e Formação, e entregue pessoalmente nesta divi-
são durante o horário normal de funcionamento, ou enviado pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, contando neste

caso a data do registo, para: Câmara Municipal de Évora, Praça de
Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem, obrigatoriamente, constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

6.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado, sob pena de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, do seguinte documento:
curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado pelo candidato.

6.2 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que os candidatos descreveram
nos respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos com-
provativos das declarações.

6.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

7 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de:

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, onde serão avaliadas, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesse pelo lugar a prover;
d) Qualificação e perfil para o cargo.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da se-
guinte forma:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores;

Avaliação curricular � com carácter eliminatório, em que se-
rão avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos na área
para que o concurso é aberto, com base na análise do respec-
tivo currículo profissional, sendo classificados de 0 a 20 va-
lores, os seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a
titularidade do grau académico ou a sua equiparação
legalmente reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais do lugar
posto a concurso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividade
para a qual o concurso é aberto, bem como outras ca-
pacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e
duração;

d) Classificação de Serviço, sendo: 2 × (média dos últi-
mos três anos)/3

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

A classificação final dos candidatos resultará da fórmula abaixo
indicada:

CL =
 EPS + AC

2
em que:

EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular;
CL = classificação final dos candidatos.
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Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

8 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classifica-
ção final:

8.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados
de acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

8.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessa-
dos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 Ju-
lho.

9 � Em caso de igualdade de classificação será observado o crité-
rio de desempate referido no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
pelos seguintes elementos:

Presidente � Rui Arimateia, chefe da Divisão Cultural e Des-
portiva.

1.º vogal efectivo � Maria Antónia Raminhos, chefe da Divi-
são Sócio Educativa, vogal substituto do presidente nas suas
faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � José Maria Conde, técnico superior de
1.ª classe.

1.º vogal suplente � Helena Cristina Ferro, técnico superior de
1.ª classe.

2.º vogal suplente � José Pé-Leve, chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos e Formação.

11 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

28 de Novembro de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Filipe
C. Libório. 3000124833

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 308/2003

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.

1 � Torna-se público que, em conformidade com o meu despa-
cho datado de 5 de Junho de 2002, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de admissão a estágio, com
vista ao preenchimento de um lugar vago na categoria de técnico
superior de 2.ª classe, da carreira de sociologia, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Faro.

2 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se o Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Junho, Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

3 � Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade
de classificações, a qual prevalecerá sobre qualquer outra preferência
legal.

4 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento da referida vaga, caducando com o respectivo preen-
chimento.

5 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos cientifico-técnicos, na
área da sociologia, participa na programação e execução das activi-
dades ligadas ao desenvolvimento da respectiva autarquia local, de-
senvolve projectos e acções ao nível da intervenção na colectivida-
des, de acordo com o planeamento estratégico integrado definido
para a área da respectiva autarquia local, propõe e estabelece crité-
rios para avaliação da eficácia dos programas de intervenção social,
procede ao levantamento das necessidades da autarquia, propõe
medidas para corrigir ou combater as desigualdades e contradições
criadas pelos grupos ou sistemas que influenciam ou modelam a so-

ciedade, promove e dinamiza acções tendentes à integração e valo-
rização dos cidadãos, realiza estudos que permitem conhecer a rea-
lidade social, nomeadamente, nas áreas da saúde, do emprego e da
educação e investiga os factos e fenómenos que, pela sua natureza,
podem influenciar a vivência dos cidadãos.

6 � Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 � Requisitos gerais, previsto no n.º 2 do artigo 29.º do De-

creto-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.

6.2 � Requisitos especiais � licenciatura em Sociologia.
7 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizada, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento, da Área de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal
de Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

7.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número do bilhete de identi-
dade, data e serviço que o emitiu, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso, e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae, datado e assinado;
b) Documento autêntico ou autenticado por notário público

ou fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse
das habilitações académicas;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e do contribuinte fiscal.

7.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

8 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será feita

através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais e específicos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

9.1 � Classificação final � para efeitos de classificação final dos
candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 � A prova de conhecimentos gerais e específicos destina-se
a avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos
candidatos exigíveis e adequados ao exercício das suas funções, re-
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vestirá forma oral, de natureza teórica, terá a duração máxima de
trinta minutos, pontuada de 0 a 20 valores, terá carácter eliminató-
rio caso a classificação seja inferior a 9,5 valores e versará sobre o
programa de provas a seguir indicados:

Programa da prova de conhecimentos gerais e específicos:

Autarquias locais:

Atribuições e competências;
Organização e funcionamento;

Regime Jurídico da Função Pública:

Direitos e Deveres dos Funcionários e Agentes;
Férias, Faltas e Licenças;

Legislação aplicável à prova de conhecimentos gerais:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, e adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alte-

rações constantes no Decreto-Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, e no Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio;

Programa da prova de conhecimentos específicos:

Declaração de Rectificação n.º 7/2003, revoga o rendimento
mínimo garantido, previsto na Lei n.º 19-A/96, de 29 de
Junho, e cria o rendimento social de inserção;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, procede
ao reconhecimento público da denominada «Rede
Social»;

Declaração de Rectificação n.º 10-O/98, de ter sido recti-
ficada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97,
de 18 de Novembro, publicada no Diário da República,
1.ª série, n.º 267;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2001, Estraté-
gia Nacional de Luta Contra a Droga, aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/99, de 22 de
Abril;

Portaria n.º 288/83, de 17 de Março, cria os critérios das
rendas das habitações promovidas pelo Estado e atribuí-
das em regime de arrendamento;

Decreto-Lei n.º 110/85, de 17 de Abril, regula os emprés-
timos a conceder pelo INH a município e suas associa-
ções (...) para o financiamento da construção ou da
aquisição no âmbito de programas (...) destinados a con-
tratos de desenvolvimento para habitação e de habita-
ções destinadas a arrendamento, rectificado pela decla-
ração de 3 de Maio de 1985, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 480/85, de 13 de Novembro;

Portaria n.º 1149/2001, de 29 de Setembro, estabelece as
disposições relativas aos empréstimos concedidos ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 110/85, de 17 de Abril;

Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro, estabelece os regimes de
renda livre, condicionada e apoiada nos contratos de
arrendamento para habitação, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 74/86, de 23 de Abril, e revogado pelo Decreto-Lei
n.º 281/99, de 26 de Julho, e Decreto-Lei n.º 321-B/96,
de 15 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 226/87, de 6 de Junho, estabelece o regime
de cooperação entre a Administração Central e Local
em programas de habitação social, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 150-A/91, de 22 de Abril;

Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de Dezembro, estabelece o
regime de celebração de contratos programa de nature-
za sectorial ou plurissectorial no âmbito da cooperação
técnica e financeira entre a Administração Central e um
ou mais municípios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 319/
2001, de 10 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 157/90, de
17 de Maio;

Decreto-Lei n.º 278/88, de 5 de Junho, estabelece o regime
de financiamento e aquisição de habitações em opera-
ções de realojamento, alterado pelo Decreto-Lei n.º 150-
-A/91, de 22 de Abril;

Decreto-Lei n.º 385/89, de 8 de Novembro, regula o finan-
ciamento intercalar para a aquisição de terrenos e res-

pectivas infra-estruturas pelo INH para a promoção de
habitação social;

Decreto-Lei n.º 150-A/91, de 22 de Abril, alarga o con-
junto das entidades que podem conceder financiamentos
para projectos habitacionais;

Decreto-Lei n.º 162/93, de 7 de Maio, estabelece o regime
de intransmissibilidade para as habitações construídas por
cooperativas com apoio financeiro do Estado, revoga-
do parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 145/97, de 11 de
Junho;

Decreto-Lei n.º 165/93, de 7 de Maio, revê o Regime Ju-
rídico dos Contratos de Desenvolvimento Habitacional
para a Habitação, alterado pelo Decreto-Lei n.º 109/97,
de 8 de Maio;

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, estabelece o regime
da renda apoiada;

Decreto-Lei n.º 199/2002, alarga aos municípios não ade-
rentes aos PER e aos municípios situados fora das Áreas
Metropolitanas de Lisboa e Porto a possibilidade de trans-
ferência sem qualquer contrapartida do património do
IGHAPE;

Código Deontológico do Sociólogo da Associação Portu-
guesa de Sociologia (APS).

9.3 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões dos
candidatos ponderando de acordo com a exigência da função, a ha-
bilitação académica, a formação, a qualificação e experiência pro-
fissional e pessoal dos candidatos. A avaliação curricular terá carác-
ter eliminatório caso a classificação seja inferior a 9,5 valores.

9.4 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa
relação interpessoal e objectiva as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos tendo em conta os factores que constam em acta e o
grau de exigência da respectiva categoria. Será de carácter comple-
mentar.

9.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta da reunião do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

9.6 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

10 � Local de trabalho � área do município de Faro.
11 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração mensal

será a correspondente ao escalão 1, índice 315, constante do anexo II
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro. As condições de
trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido a título definitivo, na vaga posta a con-
curso, passando a ser remunerado por referência à categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe.

12 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e de classi-
ficação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Munici-
pal de Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

13 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório,
tem a duração de um ano, findo o qual se procederá à classificação.

A frequência do estágio será feita em comissão de serviço extra-
ordinária ou contrato administrativo de provimento, conforme, res-
pectivamente, o interessado já possua ou não nomeação definitiva.

A avaliação e classificação final do estágio ponderará os seguin-
tes factores:

a) Relatório de estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio e,

sempre que possível, os resultados da formação profissional;
c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valores;
d) Em matéria de constituição, composição, funcionamento e

competência do júri, homologação, reclamação e recursos
aplicam-se as regras previstas na lei geral sobre concursos
na função pública, com as necessárias adaptações.

14 � Composição do júri do concurso:

Presidente � vereador Paulo Jorge Neves dos Santos.
Vogais efectivos:

Dr.ª Cristina Maria Guerreira Teixeira da Silva, técnica
superior de 2.ª classe, carreira de sociologia, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
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Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director do De-
partamento da Administração Geral.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, chefe
da Divisão de Atendimento e Recursos Humanos.

Dr.ª Cidália Maria Martins Mendes, chefe da Divisão de
Notariado e Execuções Fiscais.

29 de Outubro de 2003. � A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000244312

Aviso n.º 324/2003

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 profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Torna-se público que, em conformidade com o meu despa-
cho datado de 19 de Novembro de 2003, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de aces-
so geral, visando o preenchimento de um lugar de técnico superior
de 1.ª classe, carreira de técnico superior � história � variante
arqueologia pertencente ao quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Faro.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento da referida vaga, caducando com o respectivo preen-
chimento.

4 � Conteúdo funcional � incumbe-lhe, genericamente, executar
ou coordenar a execução de todo o tipo de trabalhos específicos
no âmbito da arqueologia, no campo, em meio urbano, em gabine-
tes ou laboratórios, elaborar estudos, conceber e desenvolver pro-
jectos, emitir pareceres e participar em reuniões, comissões e gru-
pos de trabalho em unidades orgânicas de funcionamento, de âmbito
nacional ou internacional, tendo em vista a tomada de decisão
superior sobre as medidas de política que interessam à arqueologia,
participar na concepção e aferição de critérios de selecção do pes-
soal da área de arqueologia nos organismos da administração cen-
tral, regional e local. O arqueólogo pode realizar as seguintes acti-
vidades: prospecções, escavações, peritagens, informações,
exposições, emissão de pareceres sobre normas de protecção de
gestão do património arqueológico ou sobre projectos de conser-
vação.

5 � Requisitos de admissão a concurso:
5.1 � Requisitos gerais � previstos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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.

5.2 � Requisitos especiais � deter a categoria de técnico superi-
or de 2.ª classe, carreira de história � variante arqueologia � com,
pelo menos, três anos na referida categoria classificados de Bom,
nos termos da alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branco ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da Área de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal
de Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

6.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e ser-
viço que o emitiu, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a
exclusão do concurso, com excepção dos funcionários per-
tencentes a esta autarquia.

6.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou fotocópia de documento idóneo,
comprovando a posse das habilitações académicas, com
excepção dos funcionários pertencentes a esta autarquia;

b) Curriculum vitae, detalhado, datado e assinado e actualiza-
do, donde constem, nomeadamente, as funções que tem
exercido, a formação profissional que possui, devidamente
comprovada, sob pena de não ser considerada;

c) Declaração do serviço de origem, da situação precisa em
que se encontra, com excepção dos funcionários perten-
centes a esta autarquia.

6.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será feita

através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de classi-
ficação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

8.1.1 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos com base na análise dos respectivos currículos
profissionais, onde serão ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

8.1.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação e a sua aplicação
nos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

9 � Local de trabalho � área do município de Faro.
10 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e classifica-

ção final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Municipal de
Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

11 � Composição do júri do concurso:

Presidente � arquitecto Carlos Fernando Chimeno de Jesus
Alvito, vereador da Câmara Municipal de Faro.

Vogais efectivos:

Arquitecto Armando Manuel Cochado da Silva, director de
Departamento de Urbanismo, que substituirá o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.

Arquitecto António Centeno Serrano Santos, técnico su-
perior assessor principal � arquitecto.
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Vogais suplentes:

Arquitecta Marília Pratas Nobre Mer, técnico superior
assessor � arquitecto.

Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, chefe da
Divisão de Atendimento e Recursos Humanos.

19 de Novembro de 2003. � A Vice-Presidente da Câmara, He-
lena Louro. 1000244330

Aviso n.º 325/2003

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 profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Torna-se público que, em conformidade com o meu despa-
cho datado de 19 de Novembro de 2003, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral, visando o preenchimento de um lugar de técnico superior
principal, carreira de técnico superior � arquitecto, pertencente ao
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faro.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade do concurso � o concurso visa, exclusivamente, o
provimento da referida vaga, caducando com o respectivo preen-
chimento.

4 � Conteúdo funcional � exerce com autonomia e responsabi-
lidade funções de estudo, concepção e aplicação de métodos e pro-
cessos inerentes à sua qualificação profissional, nomeadamente, nos
seguintes domínios de actividade: concepção e projecção de conjun-
tos urbanos, edificações, obras públicas e objectos, prestando a devi-
da assistência técnica e orientação no decurso da respectiva exe-
cução; elaboração de informações relativas a processos na área da
respectiva especialidade, incluindo o planeamento urbanístico, bem
como sobre a qualidade e adequação de projecto para licenciamento
de obras de construção civil ou de outras operações urbanísticas;
colaboração na definição das propostas de estratégias de metodolo-
gia e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas e arqui-
tectónicas, coordenação e fiscalização na execução de obras, arti-
culação das suas actividades com outros profissionais, nomeadamente,
nas áreas do planeamento do território, arquitectura paisagista, rea-
bilitação social e urbana e engenharia.

5 � Requisitos de admissão a concurso:
5.1 � Requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do De-

creto-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.

5.2 � Requisitos especiais � deter a categoria de técnico superi-
or de 1.ª classe, carreira de arquitecto, com, pelo menos, três anos
na referida categoria classificados de Bom, nos termos da alínea c)
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

6 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branco ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da área de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal
de Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

6.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e ser-
viço que o emitiu, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a
exclusão do concurso, com excepção dos funcionários per-
tencentes a esta autarquia.

6.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou fotocópia de documento idóneo,
comprovando a posse das habilitações académicas, com
excepção dos funcionários pertencentes a esta autarquia;

b) Curriculum vitae, detalhado, datado e assinado e actualiza-
do, donde constem, nomeadamente, as funções que tem
exercido, a formação profissional que possui, devidamente
comprovada, sob pena de não ser considerada;

c) Declaração do serviço de origem, da situação precisa em
que se encontra, com excepção dos funcionários perten-
centes a esta autarquia.

6.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será feita

através da aplicação do seguinte método de selecção:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de classi-
ficação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

8.1.1 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos com base na análise dos respectivos currículos
profissionais, onde serão ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

8.1.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação e a sua aplicação
nos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

9 � Local de trabalho � área do município de Faro.
10 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e classifica-

ção final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Municipal de
Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

11 � Composição do júri do concurso:

Presidente � arquitecto Carlos Fernando Chimeno de Jesus
Alvito, vereador da Câmara Municipal de Faro.

Vogais efectivos:

Paulo Jorge Neves dos Santos, vereador da Câmara Muni-
cipal de Faro, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director do De-
partamento de Administração Geral.
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Vogais suplentes:

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, chefe
da Divisão de Atendimento e Recursos Humanos.

Dr.ª Cidália Maria Martins Mendes.

19 de Novembro de 2003. � A Vice-Presidente da Câmara, He-
lena Louro. 1000244333

Aviso n.º 332/2003

Para os devidos efeitos e no uso da competência que me foi dele-
gada, por despacho de 13 de Junho de 2003 do presidente da Câma-
ra, publicado através de edital n.º 171/2003, torna-se público o pro-
jecto de lista de classificação final do concurso externo de ingresso
para 22 lugares de assistente administrativo, pertencente ao quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Faro, aberto através do aviso
n.º 543/2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de
4 de Janeiro de 2002, nos termos dos artigos 15.º, 34.º, 35.º e 38.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

Projecto de lista de classificação final

Candidatos aprovados: Valores

1.º Ana Margarida do Nascimento Catarino ............... 17,67
2.º Ana Paula Caleça Viegas ........................................ 16,83
3.º Cátia Cristina Ferreira Silva Santos ...................... 16,72
4.º Mónica Alexandra da Conceição Aleixo ............... 16,67
5.º Dário Miguel Guerreiro das Neves ......................... 16,39
6.º João Carlos Pereira da Costa Silva Santos ............ 16,22
7.º Karina Alejandra Del Rio João .............................. 16,06
8.º Maria da Luz Ramos Cruz ..................................... 15,83
9.º Miguel Ângelo Marques dos Santos ....................... 15,67

10.º Cláudia Margarida Frederico Gonçalves (b) .......... 15,50
11.º Samantha Nunes de Sousa ...................................... 15,50
12.º Sandra Maria Fernandes Roberto ........................... 15,17
13.º Sandro Manuel Pereira Valente ............................. 15,17
14.º Sofia Cláudia Seita Mendes Neves ......................... 15,17
15.º Sara Cristina dos Santos Correia ........................... 15,00
16.º Raquel de Palma Pires Martins (b) ....................... 14,83
17.º Casimira Maria Loureiro de Carvalho ................... 14,83
18.º Ana Maria Pimentel Santos Nunes ....................... 14,72
19.º Natália Maria Moleiro Neves Dias ........................ 14,50
20.º Cristela Maria da Conceição Anastácio ................ 14,50
21.º Ana Cristina Barão Santos Ramos Domingos ....... 14,33
22.º Sónia Maria Coelho Dias ....................................... 14,17
23.º Flor Carla Marques Paixão .................................... 14,00
24.º Ana Cristina das Neves Quintas ............................ 14,00
25.º Elsa Maria Carvalho de Oliveira ........................... 13,92
26.º Graça Maria Santiago Barreto da Silva ................. 13,83
27.º Hugo Ferreira Poeira .............................................. 13,78
28.º João Pedro Bento da Costa ................................... 13,67
29.º João Manuel Zorro dos Ramos Luz ...................... 13,67
30.º Maria da Nazaré Vieira Dias .................................. 13,61
31.º Natércia da Conceição Coelho Batista .................. 13,61
32.º Laurinda Martins da Costa Marcelino ................... 13,50
33.º Leonilde Maria Gonçalves de Jesus Martins ......... 13,50
34.º Madalena Gaspar Dentinho ................................... 13,50
35.º Luís Filipe Gordinho dos Santos ............................ 13,44
36.º Isabel Maria Leal Cabo Verde Cordeiro ................ 13,39
37.º Ana Luísa Neto Reis Simões ................................. 13,33
38.º Ana Isabel Carlos Pires .......................................... 13,25
39.º Patrícia Carla Pestana Martins Carromba ............ 13,22
40.º Capitolina Maria Duarte Rodrigues ....................... 13,22
41.º Andreia Alexandra Ramos da Cruz ........................ 13,17
42.º Claudina Madeira Francisco Moura ....................... 13,17
43.º Carla Maria Nunes Castanho da Cruz .................... 13,17
44.º Carla Sofia de Jesus Romana Duarte ..................... 13,17
45.º Carla Marina Fernandes França ............................. 13,11
46.º Sónia Cristina Pontes Ambrósio ........................... 13,00
47.º Cláudia Cristina de Brito Silvestre ........................ 13,00
48.º Cláudia Isabel dos Santos Estêvão Matias ............. 13,00
49.º Cláudia Sofia Eugénio Conceição .......................... 13,00
50.º Cristina Alves da Silva ........................................... 13,00
51.º Ema Cristina Pereira Carralves ............................. 13,00
52.º Fernanda de Sousa Lopes ....................................... 13,00
53.º Maria Hortense Martins Nunes ............................. 12,89
54.º Marta Isabel Neves Dias ........................................ 12,89
55.º Paula Cristina da Palma Abril Paixão ................... 12,89
56.º Maria Margarida Ribeiro y Alberty Neto Alves ... 12,83

Valores

57.º Ana Isabel dos Santos Garrido Fragoso ................. 12,83
58.º Regina Maria Ribeiro Dias Viegas Peão ................ 12,67
59.º Sandra Isabel da Palma Soares ............................... 12,67
60.º Francisco José Borges Quintanilha Mendonça ...... 12,67
61.º Flávia Viegas Neto Correia .................................... 12,67
62.º Sofia Isabel Ruas Fernandes Casimiro Murta ........ 12,61
63.º Paula Cristina Gonçalves Leitão Rocha ................ 12,50
64.º Marta Alexandra de Melo Antunes ....................... 12,50
65.º Mélisa Ramos Domingos ....................................... 12,50
66.º Paula Cristina Félix Faleiro Pirinhas .................... 12,50
67.º Paula Filomena de Campos Telo Murta Pereira

Graça Mira ............................................................. 12,50
68.º Rolanda Gaspar Vinhas da Silva ............................ 12,50
69.º Isabel Maria Martins Vasco ................................... 12,44
70.º Sandra Marinela Teixeira Lopes ........................... 12,39
71.º Rute Isabel Candeias Nascimento .......................... 12,33
72.º Sofia Isabel Nascimento de Sousa Arrais Gago ..... 12,33
73.º Teresa Maria dos Santos Coelho Silva .................. 12,33
74.º Valter Guedes da Paz Mendonça ........................... 12,33
75.º Sónia Isabel Gonçalves Ferreiro ............................ 12,28
76.º Vitalina de Jesus Mendes Coelho Cardoso ............ 12,22
77.º Anabela Reis Viegas ............................................... 12,22
78.º Aida Cristina Maurício dos Santos Borges ............ 12,17
79.º António Sebastião Fidalgo Patrocínio dos Santos 12,17
80.º Branca Sofia Conceição Ventura de Brito ............ 12,17
81.º Carla Sofia Colaço Silvestre .................................. 12,00
82.º Carlos Sousa Veiga ................................................. 12,00
83.º Célia Maria António Faustino ............................... 12,00
84.º Daniel José Fernandes Leal ................................... 12,00
85.º Dino Manuel Ramos Claudino ............................... 12,00
86.º Elsa Maria Lourenço Pereira ................................. 11,83
87.º Filomena Isabel Carlos Figueira Martins Dias ....... 11,75
88.º Guida Maria Pereira José ....................................... 11,67
89.º Isabel de Aguiar e Mira Melo e Silva .................... 11,67
90.º José Manuel Ventura Coelho ................................. 11,67
91.º Luís Filipe dos Santos Manhita ............................. 11,67
92.º Laura Maria Samuel dos Santos ............................. 11,61
93.º Luís Miguel Bernardino Uva Sancho ..................... 11,56
94.º Maria Bernardina da Conceição Lourenço ............ 11,56
95.º Maria de Fátima Gonzalez Bandeiras .................... 11,56
96.º Maria de Fátima Inácio Nascimento ..................... 11,56
97.º Maria Helena Ferreira Amâncio Viegas ................ 11,50
98.º Maria de Lourdes Silvestre Jerónimo .................... 11,39
99.º Maria Goreti dos Santos do Rosário Rufino ......... 11,39

100.º Maria José Lourenço Nunes Lopes ....................... 11,39
101.º Nélia Maria Teixeira da Encarnação Gomes ........ 11,39
102.º Natália Gomes de Sousa ......................................... 11,33
103.º Ana Luísa Veríssimo Alexandre Proença Mendes . 11,31
104.º Maria Manuela Santos Viegas ................................ 11,17
105.º Maria Paula Dias Anastácio Pereira ...................... 11,17
106.º Maria Raquel Perdiz Ribeiro .................................. 11,17
107.º Marina Isabel Pacheco Montes dos Santos ........... 11,17
108.º Maria Virgínia da Rocha Vieira de Sousa .............. 11,17
109.º Maria Teresa Gonçalves Madeira Machado .......... 11,17
110.º Maria Manuela Domingos Pereira ......................... 11,06
111.º Albertina Maria da Silva Alves Matos dos Santos 11,06
112.º Ana Cristina Rabaça Saragoça ............................... 11,00
113.º Ana Lúcia Gago Rodrigues ..................................... 10,94
114.º Paula Alexandra Soares Costa ............................... 10,83
115.º Maria José Martins Nogueira ................................. 10,72
116.º Ana Isabel Santos Nascimento .............................. 10,58
117.º Ana Rute Lopes Norte .......................................... 10,56
118.º Lúcia Joana Correia Mendonça ............................. 10,56
119.º Maria Lucilina Freitas Tomás ............................... 10,50
120.º Maria Manuela Valente Fernandes Gonçalves ....... 10,50
121.º Natália Maria Correia Batista ................................ 10,50
122.º Patrícia Carla Pereira Rodrigues ............................ 10,33
123.º Nuno Edgar da Silva Reis Gonçalves ..................... 10,33
124.º Teresa Maria Alves Bento Mendes ....................... 10,33
125.º Paulo Jorge Sortibão Viegas ................................... 10,28
126.º Sónia Margarida Guerreiro dos Santos ................... 10,22
127.º Edgar Silvestre da Palma ....................................... 10,14
128.º Mónica Elisa Viegas Brásia .................................... 10,00
129.º Helena Félix Rodrigues Ferramacho ...................... 9,94
130.º Nuno Miguel Águas de Castro ............................... 9,89

Candidatos excluídos:

Adalberto de Jesus Gomes Rodrigues (a).
Amélia Paulos Ribeiro (a).
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Ana Alexandra Felicidade Antunes (a).
Ana Brígida Rodrigues Guerreiro (a).
Ana Cláudia Correia Mateus (a).
Ana Cristina António Guerreiro (a).
Ana Cristina Barão Serra (a).
Ana Cristina Moreno Luz (a).
Ana Isabel Carreira Catarino Pita de Abreu (a).
Ana Isabel Colaço Isidoro (a).
Ana Luísa da Palma Cavalheiro Ascenso (a).
Ana Luísa Varela Bento (a).
Ana Mafalda Rodrigues Dias (a).
Ana Margarida da Luz Gonçalves (a).
Ana Margarida do Nascimento Saraiva (a).
Ana Margarida Dourado Lopes de Sousa Uva (a).
Ana Margarida Lopes dos Santos (a).
Ana Maria Afonso Isaías (a).
Ana Maria Brito do Vale da Palma Vaz (a).
Ana Maria Martins da Silva Aço (a).
Ana Maria Ribeiro Dourado (a).
Ana Maria Sequeira Silvestre (a).
Ana Mónica Martins Novo Gregório (a).
Ana Patrícia Soares Pragana (a).
Ana Paula da Conceição Mestre (a).
Ana Paula Teixeira Soares (a).
Ana Sílvia Lourenço Germano (a).
Ana Sofia Cabrita Mealha (a).
Ana Teresa Viegas da Graça (a).
Ana Tosca Metello Ennes Cotrim (a).
Anabela Luzia Palma (a).
Anabela Rodrigues Horta Gonçalves (a).
Andreia Isabel do Rosário Simão (a).
Andreia da Conceição Sequeira Leal (a).
Angélica Margarida Machado Martins (a).
Ângelo Emanuel Andrade Cabral Ançã (a).
António José Palhares (a).
António Manuel Ramires Viegas (a).
António Miguel Alves e Silva Redondo (a).
Arminda Maria Mestre Romão Rodrigues (a).
Augusto José Lopes Manjua (a).
Brígida de Jesus Rodrigues de Brito (a).
Bruno Filipe Torres Marcos (a).
Bryan dos Santos Machado (a).
Carina Correia Guerreiro (a).
Carla Alexandra de Jesus Marques (a).
Carla Elisa Bergano Gomes Pica (a).
Carla Isabel do Rosário Salvador Vicente (a).
Carla Margarida Fernandes Gonçalves Contreiras Queirós (a).
Carla Maria Martins Gonçalves Batista (a).
Carla Marina Mascarenhas Pereira Romeira (a).
Carla Marisa André Pereira da Conceição Silva (a).
Carla Patrícia de Carvalho Gomes (a).
Carla Sofia Guerreiro Reis (a).
Carla Sofia Sousa Lourenço Batista Gonçalves (a).
Carmen Paula Cabaça Rodrigues Baço (a).
Carole Christelle Chiron do Patrocínio Gonçalves (a).
Cátia Zenaide Marques Quaresma Pinguinha (a).
Célia Lourenço Pereira (a).
Christine José Viegas (a).
Cirilo Marcos Cabanita (a).
Cláudia Barracosa Correia (a).
Cláudia Isabel Martins Guerreiro da Cunha (a).
Cláudia Marina Ramos Pereira (a).
Cláudia Susana Coutinho Duarte Monteiro (a).
Cláudia Suzete Mosa dos Santos (a).
Cláudio Iva Tomé da Silva (a).
Clotilde Maria Ramos Vicente Morais (a).
Constança Aça de Matos Correia José (a).
Cremilde Duarte Guerreiro Anastácio (a).
Cristina Adrião Cruz (a).
Cristina de Jesus Palma Afonso Filipe (a).
Cristina Humberta Mestre Mendonça (a).
Cristina Isabel Dinis Godinho (a).
Débora Louro Batalha de Almeida (a).
Dina Lopes Guerreiro da Silva (a).
Diogo Machado Alves de Oliveira (a).
Dora Sofia Ramos Gabadinho (a).
Élia Margarida Martins Salgueiro (a).
Elisabete da Silva Mendes Oliveira (a).
Elisabete dos Anjos Lopes (a).
Elisabete Maria dos Santos Silva (a).
Elisabete Martins Aço (a).

Elizabete Maria do Carmo Veríssimo Pereira (a).
Elisabeth de Jesus Barros Alpestana Nunes (a).
Emanuel Marco Fernandes Moniz (a).
Fernando Manuel Pinheiro Geirinhas (a).
Fernando Vasco Bentes Cortes (a).
Filipe Carlos Afonso David (a).
Filipe Miguel Teixeira Palma (a).
Flávia Sofia Correia dos Santos (a).
Gilda Rosa Fernandes Ismael Horta (a).
Glória do Carmo Vel Manuel Gonçalves (a).
Hélder Antunes de Matos (a).
Helena Isabel da Silva (a).
Hugo Manuel Constância dos Santos (a).
Íngride Alves Pimenta de Athayde Armas (a).
Jayne Santos Abraão (a).
Joana Sofia Arrais Graça (a).
João Gonçalves Teixeira (a).
João Manuel do Carmo Pires (a).
João Manuel Ramires Barata de Carvalho (a).
João Miguel Orge Silvestre do Carmo (a).
Jorge Eduardo Ruas Gomes (a).
Jorge Manuel de Colos Pinto Pereira (a).
Jorge Miguel Tendeiro Batista (a).
José Manuel Pisco de Morais (a).
José Manuel Rosa Domingos (a).
José Manuel Vicente Mendes (a).
Judite Pereira Gonçalves (a).
Laura Isabel Pereira Guerreiro Palma (a).
Lídia da Conceição Guerreiro de Lima (a).
Lília Cristina Calvário Militão (a).
Luís Miguel Ferreira (a).
Luís Miguel Henriques Melo (a).
Mafalda Susana Pinto Manjerico (a).
Marco Pedro Alves Benje Neto (a).
Maria Celeste Ferreiro Martins Matias (a).
Maria Celeste Godinho Pereira Trindade (a).
Maria da Conceição Colaço Luzia Nóbrega (a).
Maria da Conceição do Nascimento (a).
Maria da Conceição Marcelino de Jesus Marçal (a).
Maria da Nazaré dos Santos Mochila (a).
Maria de Fátima Mendonça Pereira (a).
Maria de Jesus Dias Vicente (a).
Maria de Jesus Martins Rocha (a).
Maria Jacinta da Conceição Almendra (a).
Maria Lúcia dos Santos (a).
Maria Madalena Duarte Dias (a).
Maria Manuela Candeias dos Santos (a).
Maria Margarida Botelho Correia Grácio (a).
Maria Margarida Cabrita Mealha (a).
Maria Paula de Jesus Rocha (a).
Maria Teresa Barradas Leal (a).
Maria Teresa Dores Gonçalves (a).
Mário Rui Rita Santos (a).
Marisol André (a).
Marta Isabel Pacheco Martins (a).
Miguel Ângelo Lopes Correia (a).
Miguel António dos Santos Sousa (a).
Mónica Alexandra Estêvão Afonso (a).
Mónica de Jesus Soares Picoito (a).
Nancy Cristina Cadeiras (a).
Nancy Santos Ventura (a).
Natália Ferreira Cabrita (a).
Natalina Guerreiro Matias (a).
Nelson Manuel Cabeçadas Vaquinhas (a).
Nelson Ricardo Diogo (a).
Noélia de Sousa Dias Gonçalves (a).
Noémia Maria Gomes Rita Guerreiro (a).
Nuno Alexandre Silveira Lima (a).
Nuno Arie Faustino da Silva (a).
Nuno Carlos Martins Neves (a).
Nuno Emanuel Costa Cabrita (a).
Nuno Gonçalo Lourenço Torres Fernandes (a).
Nuno Manuel Rodrigues Serra Saldanha (a).
Patrícia Carina Rodrigues Afonso Barão (a).
Patrícia de Jesus Rodrigues da Silva (a).
Patrícia dos Santos Salgueiro (a).
Patrícia Guerreiro Martins (a).
Patrícia Isabel Ramos Lopes (a).
Paula Cristina Santinho Reis Policarpo (a).
Paula Maria Ramos Carolino (a).
Pedro David Soares de Aguiar (a).
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Rafael de Jesus Gonzalez Bandeiras (a).
Rita Alexandra Lacerda Ferreira David (a).
Rita Maria de Jesus Henriques (a).
Rosa Maria Tenreiro Cavaco Nobre (a).
Rosemaire Santos do Nascimento de Quintanilha e Mendonça (a).
Rui Manuel Tavares Dias (a).
Rui Patrício da Rocha Guerreiro (a).
Sandra Cristina Alves Benge Neto (a).
Sandra Cristina Capelas de Almeida (a).
Sandra Cristina Costa Gonçalves Pereira.
Sandra Cristina do Serro Martinho (a).
Sandra Cristina Ferreira Amaro (a).
Sandra da Conceição Pereira Jerónimo (a).
Sandra Gabriela Neves Correia Estêvão (a).
Sandra Isabel Faustino Martins (a).
Sandra Isabel Guerreiro Ramos (a).
Sandra Isabel Rosa Cabanita (a).
Sandra Isabel Samuel dos Santos (a).
Sandra Maria da Conceição Marreiros Agapito (a).
Sandra Maria Lopes do Rosário (a).
Sandra Maria Martins Cristina (a).
Sandra Maria Martins da Rosa Viegas (a).
Sandra Mil Homens Costa (a).
Sandrina Candeias Correia (a).
Sérgio Manuel Silvestre (a).
Sílvia Cristina de Oliveira Dias (a).
Sílvia Maria Encarnação Barão da Silva Rato (a).
Sofia Laura Pinto Manjerico Ferreira (a).
Sónia Alexandra Viegas Fernandes (a).
Sónia Correia Branco Santos de Sousa (a).
Sónia Cristina Sendão Silva (a).
Sónia Ferreira Gil Marcelino (a).
Sónia Margarida Fernandes Campos (a).
Susana Andreia Martins da Silva (a).
Susana Cristina Ricardo Diogo (a).
Susana Isabel Correia Horta Domingos (a).
Susana Isabel do Nascimento Palma (a).
Susana Isabel Nunes Estácio (a).
Susana Isabel Serra Brás Silva (a).
Susana Mirene Mendonça de Sousa (a).
Susana Patrícia Barão Martins (a).
Suzete da Conceição Palma dos Santos (a).
Telma Alexandra Eusébio Pereira e Sousa (a).
Teresa de Sousa Frazão (a).
Vera de Lima Duque Valério (a).
Vera Lúcia Luís da Silva (a).
Vera Mónica Andrade dos Santos Anselmo (a).
Vera Mónica Nunes do Serro (a).
Vítor Miguel Pires Tubal (a).
Vítor Nuno do Nascimento Guerreiro (a).
Zilda Rodriguez Balbino Duarte (a).

(a) Excluído por não ter comparecido à entrevista profissional de
selecção.

(b) Em cumprimento do disposto no artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

Os candidatos deverão, querendo, no âmbito do exercício do di-
reito de participação dos interessados, dizer, por escrito, o que se
lhes oferecer, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, nos termos
do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, adaptado à administração local, pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

Os candidatos poderão consultar o processo na Secção de Recru-
tamentos da Câmara Municipal de Faro, entre as 9 horas e as 12 ho-
ras e 30 minutos.

20 de Novembro de 2003. � A Vice-Presidente da Câmara, He-
lena Louro. 1000244337

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO

Aviso n.º 17/2003

Reclassificação profissional

1 � Faz-se público que, por meu despacho datado de 31 de Outu-
bro de 2003, no uso da competência que me confere a alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com o disposto

na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, procedi à reclassificação profissional do seguinte funcioná-
rio: Paulo Jorge Baptista Calado, com a categoria de leitor-cobrador
de consumos, índice 172, escalão 1, e o vencimento de 533,77 eu-
ros, para a categoria de encarregado de parques de viaturas automó-
veis ou de transportes, a que corresponde o índice 239, escalão 1, e
o vencimento de 741,69 euros.

O nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20 dias
após a publicação do presente aviso no Diário da República.

31 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 1000244324

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar de
chefe da Divisão Municipal de Administração e Finan-
ças.

Para os devidos e legais efeitos se faz público que, por despacho
do presidente, datado de 20 de Novembro de 2003, não se procedeu
à nomeação de nenhum candidato admitido ao concurso menciona-
do em epígrafe, em virtude das classificações obtidas terem sido in-
feriores a 9,50 valores.

21 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez. 1000244319

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 167

Carlos Vicente Morais Beato, presidente da Câmara Municipal de
Grândola:

Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, conjugado
com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, que a Câmara Municipal reunida em 12 de Novembro de
2003, deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um perío-
do de discussão pública, respeitante ao projecto de alterações do lo-
teamento municipal, sito no Bairro do Arneiro, e cujas alterações
são solicitadas por Carla Isabel Marques Pereira, residente em
Milharadas, Bairro das Amoreiras, Grândola.

Os cidadãos interessados dispõem do prazo de 15 dias úteis, pas-
sados que sejam 8 dias, a contar da data da publicação do aviso no
Diário da República, para formulação de sugestões, bem como apre-
sentação de informações sobre questões que entendam dever ser
consideradas.

O respectivo processo poderá ser consultado na Divisão de Ges-
tão Urbanística da Câmara Municipal de Grândola, entre as 9 e as
16 horas.

As sugestões ou outras informações, acima referidas, devem ser
apresentadas, por escrito, devidamente fundamentadas, e sempre que
necessário acompanhadas por planta de localização e entregues, no
prazo acima mencionado, no sector de atendimento da mesma divi-
são.

17 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos
Beato. 1000244331

Aviso n.º 173

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despa-
cho de 24 de Novembro de 2003, e nos termos do disposto nos
artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral de provimento para
um lugar de assistente administrativo principal, da carreira de
assistente administrativo pertencente ao quadro do pessoal pró-
prio desta autarquia, e ao serviço da Divisão de Recursos Huma-
nos e Administração Geral.
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O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de, 11 de
Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e em conformidade com o disposto
no seu artigo 27.º se faz constar:

1 � O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a
concurso caducando com o respectivo preenchimento.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

2.1 � Gerais � os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98.

2.2 � Especiais � os referenciados na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 � Os métodos de selecção dos concorrentes são � avaliação
curricular (com carácter eliminatório) e entrevista profissional de
selecção.

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos na área para que o concurso é aberto com base na análise
do respectivo currículo profissional e nela irão ser ponderados as
habilitações académicas de base, a experiência profissional e a for-
mação profissional.

De acordo com o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decre-
to-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, o júri pode, se assim o entender,
considerar a classificação de serviço como factor de apreciação na
avaliação curricular.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos e nela irão ser ponderados a quali-
dade da experiência profissional, motivação/interesse e sentido crí-
tico.

3.1 � Sistema de classificação final � o ordenamento final dos
concorrentes, pela aplicação dos métodos de selecção mencionados
no n.º 3, será expresso de 0 a 20 valores.

Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que, nas fases ou métodos
de selecção eliminatórios ou na classificação final, obtenham classi-
ficação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arre-
dondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores e será obtida
através da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

4 � Constituição do júri do concurso:

Efectivos:

Presidente � Luísa Maria Morão Tavares, chefe da
DRHAG.

Vogais:

José Luís Carneiro Cirilo, téc. sup. assessor, psicólo-
go.

Maria Edita da Silva Rodrigues, téc. superior princi-
pal.

Suplentes:

Presidente � José Luís Carneiro Cirilo, téc. sup. assessor
psicólogo.

Vogais:

Maria Fernanda de Jesus Martins, chefe de secção.
Rui Pereira da Silva, tesoureiro principal.

5 � Descrição breve do conteúdo funcional do lugar a prover �
os referenciados no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5.1 � Área funcional � administrativo.
6 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho.
7 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da admi-
nistração local.

8 � Formalização da candidatura � a candidatura deverá ser for-
malizada em requerimento dirigido ao presidente da Câmara e dele
deverão constar o nome completo, estado civil, data de nascimen-
to, filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações literári-
as, número, data e serviço do bilhete de identidade, número de con-
tribuinte, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo

correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para Rua do
Dr. José Pereira Barradas, 7570-281 Grândola.

9 � Instrução do requerimento � o requerimento em que é soli-
citada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2.1, podendo, ser dis-
pensada a sua apresentação para admissão a concurso, se o candida-
to declarar no próprio requerimento, em alíneas separadas, sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontra
relativamente a cada um dos requisitos. Os funcionários e agentes
pertencentes a esta Câmara estão dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos que constem do respecti-
vo processo individual.

10 � Documentos de apresentação obrigatória sob pena de ex-
clusão:

a) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
b) Declaração emitida pelo serviço ou organismo onde o can-

didato presta actividade, a qual comprove pela ordem indi-
cada:

A categoria de que o candidato é titular;
O vínculo à função pública e a natureza inequívoca do

mesmo;
O tempo de serviço contado à data do prazo previsto por

este aviso para apresentação de candidaturas, na cate-
goria, na carreira e na função pública;

d) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três anos, de-
vidamente confirmadas pelos serviços;

e) Quaisquer outros elementos que considere relevantes para
apreciação do seu mérito.

11 � Os candidatos com o requerimento a solicitar a admissão
ao concurso poderão apresentar declarações em que especifiquem
quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais
só poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.

11.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

12 � De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os critérios de aprecia-
ção e ponderação da avaliação curricular e entrevista, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam das actas de reuniões do júri, sendo a mesma fa-
cultada aos candidatos sempre que solicitada.

13 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de
classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do Concelho,
ou notificados aos candidatos, nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos
Beato. 1000244332

Aviso n.º 174

Nomeação em comissão de serviço extraordinária

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho datado de 20 de Novembro de 2003, foi nomeado em co-
missão de serviço extraordinária pelo período de seis meses, o fun-
cionário Jacinto Manuel Correia Paulo com a categoria de condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais, escalão 1, índice 152, para
exercer funções de motorista de transportes colectivos efectuando-
-se a remuneração pelo escalão 1, índice 172.

A referida nomeação é efectuada ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e da alínea b) do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Mais se torna público que o referido nomeado deverá comparecer
para assinar o termo de posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos
Beato. 1000244334
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Aviso n.º 43/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeado para a categoria de fiscal municipal
especialista principal, conforme lista de classificação final, José
Augusto São Marcos Amaral, classificado no concurso interno de
acesso geral aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 182, de 8 de Agosto de 2003.

O candidato dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124635

Aviso n.º 44/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeado para a categoria de técnico profissional
de natação de 1.ª classe, conforme lista de classificação final, José
António Fernandes Pinto, classificado no concurso interno de aces-
so geral aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 182, de 8 de Agosto de 2003.

O candidato dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124639

Aviso n.º 41/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeado para a categoria de técnico superior
principal (não adjectivado), conforme lista de classificação final,
António Cândido Augusto Marques Pereira, classificado no concurso
interno de acesso geral aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 182, de 8 de Agosto de 2003.

O candidato dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124633

Aviso n.º 45/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeada para a categoria de técnico profissional
de natação principal, conforme lista de classificação final, Célia
Manuel Lavrador Vidal, classificada no concurso interno de acesso
geral aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 182, de 8 de Agosto de 2003.

A candidata dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124644

Aviso n.º 46/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeada para a categoria de técnico profissional
especialista de BAD, conforme lista de classificação final, Maria Júlia
Clara Sardo Labrincha, classificada no concurso interno de acesso
geral aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 182, de 8 de Agosto de 2003.

A candidata dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124647

Aviso n.º 47/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeada para a categoria de técnico superior de
1.ª classe (conservador de museus), conforme lista de classificação
final, Paula Cristina Gonçalves Neves Salgueiro de Sousa Ribeiro,
classificada no concurso interno de acesso geral aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 182, de 8 de Agosto
de 2003.

A candidata dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124654
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Aviso n.º 48/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeado para a categoria de operário qualificado
principal (pedreiro), conforme lista de classificação final, João
Manuel Cabelo Ferreira, classificado no concurso interno de acesso
geral aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 182, de 8 de Agosto de 2003.

O candidato dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124655

Aviso n.º 49/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeado para a categoria de técnico de 1.ª clas-
se (mecanotecnia), conforme lista de classificação final, Augusto Ma-
nuel Silva Nunes, classificado no concurso interno de acesso limita-
do aberto por aviso afixado nos locais de estilo do edifício municipal
em 21 de Julho de 2003.

O candidato dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124656

Aviso n.º 50/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeado para a categoria de técnico superior de
1.ª classe (auditoria e contabilidade), conforme lista de classificação
final, Rui Manuel Pais Farinha, classificado no concurso interno de
acesso limitado aberto por aviso afixado nos locais de estilo do edi-
fício municipal em 21 de Julho de 2003.

O candidato dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124657

Aviso n.º 51/03-RH

Engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo:

Faz público que, por seu despacho de 25 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe
foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumpri-
mento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi nomeada para a categoria de
técnico superior principal (assistente social), conforme lista de
classificação final, Eugénia Maria Gonçalves Rodrigues Gomes,
classificada no concurso interno de acesso geral aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 182, de 8 de
Agosto de 2003.

A candidata dispõe de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitação do
lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Ribau Esteves. 3000124658

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 177/2003-DRH

Concurso externo de ingresso para admissão
a estágio de um engenheiro civil de 2.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Outubro de 2003, homologuei a acta classificativa dos can-
didatos ao lugar de engenheiro civil de 2.ª classe � estagiário, e por
despacho de 3 de Novembro, do ano em curso, nomeei o candidato
classificado em primeiro lugar, ao qual foi atribuída a nota final abaixo
mencionada:

Luís Alexandre de Sousa Gameiro � 17,91 valores.

O candidato acima referido deverá aceitar o lugar no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

12 de Novembro de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 1000244325

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 405/2003

Discussão pública

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Torna público, no uso das competências que lhe são atribuídas
pelo artigo 68.º, n.º 1, alínea v), do Decreto-Lei n.º 168/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 131.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a nova redacção conferida
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que, na execução do
que dispõe o n.º 2 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do ar-
tigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, se procede à discussão pública da alteração da licença da
operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 598/95, passado
em nome de José dos Santos e outros, respeitante ao terreno
localizado na Rua de Antela e Rua de Antevila, na freguesia de
Lavra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Matosi-
nhos sob o n.º 00760/280689.

Mais torna público que a referida alteração para o lote n.º 8, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o
n.º 01547/210795, foi requerida por Fernando de Jesus Ferreira e
consta do seguinte:

1) Alteração da área de implantação, passando de 98,00 m2

para 115,50 m2;
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2) Alteração da área de construção, passando de 196 m2 para
203,50 m2;

3) Previsão de construção de alpendre lateral com 15,0 m2.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao
presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de
15 dias após publicação do presente aviso no Diário da República,
3.ª série.

8 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 1000244328

Aviso n.º 423/2003

Concurso interno geral de acesso para provimento de
duas vagas de técnico superior de história principal �
nomeação.

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 30 de Outubro de 2003, foi
nomeada, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de técnico superior
de história principal, a candidata admitida e classificada em 1.º lu-
gar, Cristina Maria Sousa Ferreira.

Mais se torna público que a referida candidata deverá tomar posse
do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 27 de Novembro de 2003.

14 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Nar-
ciso Rodrigues de Miranda. 1000244343

Aviso n.º 424/2003

Concurso interno geral de acesso para provimento de
uma vaga de técnico profissional de natação especia-
lista � nomeação.

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 20 de Outubro de 2003, foi
nomeada, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de técnico profis-
sional de natação especialista, a candidata admitida e classificada em
1.º lugar, Maria Luzia Santos Leite Silva.

Mais se torna público que a referida candidata deverá tomar posse
do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 27 de Novembro de 2003.

14 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Nar-
ciso Rodrigues de Miranda. 1000244344

Aviso n.º 425/2003

Concursos internos de acesso para provimento
de vagas � nomeação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 14 de Novembro de 2003,
foram nomeados, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, nas categorias a seguir
mencionadas os seguintes funcionários:

Assistente administrativo principal � António Lage Rodrigues
Almeida, Maria de Fátima Mota Marques Guimarães Morga-
do, José Carlos Teixeira Abreu Costa, Carlos Manuel Tei-
xeira Ribeiro e Dora Alexandra Fernandes Figueiredo.

Operário altamente qualificado principal (operadores de esta-
ções elevatórias) � António Gomes da Silva, João Fernando
Nunes Teixeira e José Abraão Ferreirinha Gomes.

Técnico profissional aferidor de pesos e medidas principal �
Nelson José Teixeira Oliveira Martins.

Técnico profissional aferidor de pesos e medidas especialista
principal � José Carlos Neves Dias.

Técnico profissional de arquivo especialista principal � Paula
Maria Silva Pereira Ferreira.

Tesoureiro principal � Ana Maria Fernandes Brito Costa Pe-
reira.

Técnico superior de serviço social principal � Dulce Reis Cor-
reia Pinto Loureiro.

Técnico superior de biblioteca e documentação principal �
Áurea Fátima Pinto Sá.

Engenheiro civil principal � José Manuel Costa Taveira, An-
tónio Rui Carvalho Finteiro, Maria de Jesus Pinto Carreira
Quinta, Manuel Fernando Correia Mendes e Jaime Teixeira
Almeida Brandão.

Arquitecto assessor � António Rodrigues Moreira Maia, Jorge
Miguel Carvalhal Feio, Luís Eduardo Andrade Berrance de
Abreu, José Gonçalves dos Santos e José Pedro Canedo Gon-
çalves.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão tomar
posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 27 de Novembro de 2003.

17 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Nar-
ciso Rodrigues de Miranda. 1000244345

Aviso n.º 427/2003

Nomeação de pessoal

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 14 de Novembro de 2003,
exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do estipulado no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, foi nomeada
definitivamente, como agente municipal de 2.ª classe, Filipa Maria
Almeida Campelo Von Doellinger, admitido ao estágio do concurso
externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 19, de 23 de Janeiro de 2001.

A acta do júri contendo a lista de classificação final de estágio foi
homologada em 21 de Outubro de 2003.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 27 de Novembro de 2003.

17 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Nar-
ciso Rodrigues de Miranda. 1000244329

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 165

Concurso externo de ingresso para o provimento de três
lugares de técnico profissional/fiscal municipal de
2.ª classe � nomeações.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
25 de Novembro de 2003, foram nomeados para três lugares de fis-
cal municipal de 2.ª classe os seguintes candidatos, aprovados no
concurso referido em epígrafe, cuja lista de classificação final foi
publicitada por aviso datado de 30 de Outubro de 2003:

Francisco José Seabra Morais de Almeida.
Henrique Mendes Valente.
Nuno Miguel Melo de Oliveira.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar os luga-
res nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge
Codinha Antunes Barroso. 1000244336
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional especialista principal (to-
pógrafo) do grupo de pessoal técnico-profissional.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 12 de Novembro de 2003, e no uso da competência que me con-
fere a 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 recti-
ficada pela Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Feverei-
ro, e pela Declaração de Rectificação n.º 9/2002, de 5 de Março, se
encontra aberto o concurso em epígrafe, de harmonia com os se-
guintes pontos:

1 � Remuneração � a remuneração mensal será fixada nos ter-
mos do sistema retributivo da função pública para a categoria.

2 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho será a
área do concelho de Paredes e as condições e regalias sociais estabe-
lecidas por lei.

3 � Conteúdo funcional � o disposto no Despacho n.º 20/94,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de Maio.

4 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
adaptado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e
respectivas alterações, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à admi-
nistração local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Prazo de validade do concurso � válido para a vaga posta a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

6 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

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 � Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

7.2 � Especiais � possuir os requisitos definidos na alínea b) do
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, ou seja, ter pelo menos três anos classificados de Muito bom ou
cinco anos classificados de Bom na categoria anterior.

8 � Forma de apresentação de candidaturas � mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paredes, Par-
que de José Guilherme, 4580-229 Paredes, o qual deverá ser entre-
gue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, onde
deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com a refe-

rência ao número, série e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso;

d) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influ-
írem na apreciação do mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal;

e) No caso de candidatos portadores de deficiência deverão
declarar, sob compromisso de honra, no requerimento, qual
o tipo de deficiência e grau de incapacidade, conforme o
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados de
fotocópia do bilhete de identidade, do número fiscal de contribuinte,
do certificado de habilitações e do curriculum vitae devidamente
assinado, da declaração emitida pelo respectivo serviço, comprova-
tiva da categoria de que o candidato é titular, tempo de serviço
contado à data da publicação do presente aviso na categoria, na
carreira e na função pública, e ainda da fotocópia autenticada das
fichas de notação dos últimos três ou cinco anos, para efeitos do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os elementos comprovativos dos restantes requisi-
tos a que se refere o n.º 7 do presente aviso, salvo se os candidatos

declararem, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram, conforme o estipulado no n.º 2 do artigo 31.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.1 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal de Paredes ficam dispensados da apresentação dos
documentos existentes nos respectivos processos individuais, desde
que o declarem no requerimento de admissão.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Os métodos de selecção dos candidatos serão os de avalia-
ção curricular e entrevista profissional de selecção.

A avaliação curricular, calculada pela média aritmética dos quatro
factores componentes, tem por objectivo avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos, sendo considerados e ponderados, de acordo
com a exigência da função, os seguintes factores: habilitações literá-
rias, classificação de serviço, experiência profissional e formação
profissional.

As habilitações literárias, dentro da área para o desempenho das
funções, serão ponderadas da seguinte forma:

Escolaridade exigida para o desempenho das funções � 14 va-
lores;

Por cada ano completo a mais � 1 valor até ao limite máxi-
mo de 20 valores.

A classificação de serviço será ponderada da seguinte forma: clas-
sificação referente à média do valor quantitativo atribuído nos três
últimos anos, multiplicada por 2.

A experiência profissional na categoria será ponderada da seguin-
te forma:

Três anos de serviço � 10 valores;
Por cada ano completo a mais � 1 valor até ao limite máxi-

mo de 20 valores.

A formação profissional será ponderada da seguinte forma:

Inexistência de qualquer formação � 10 valores;
Por cada período de 10 horas de formação na área das funções

a desempenhar será somado 1 valor, aos 10 pontos, até ao
limite de 20 valores.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, com a duração de dez minutos por
candidato, e versará sobre: a responsabilidade; a capacidade de rela-
cionamento e a iniciativa; o interesse e a motivação profissional e
o conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional do lu-
gar a prover.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética da nota de cada uma das provas utilizadas como
método de selecção � valorizadas igualmente de 0 a 20 valores,
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a
10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento, as clas-
sificações inferiores a 9,5 valores.

13 � Marcação dos métodos de selecção � a data e o local da
entrevista profissional de selecção serão definidos oportunamente e
comunicados aos candidatos em tempo útil por carta registada.

14 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos Pa-
ços do Concelho de Paredes ou enviadas para publicação no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � o vereador Dr. Celso Manuel Gomes Ferreira.
Vogais efectivos:

O director do Departamento de Planeamento e Urbanis-
mo, arquitecto Francisco José Santos Fernandes Ferreira,
designado para substituir o presidente, nas suas faltas e
impedimentos, e o técnico superior principal (arquitec-
to) arquitecto João Paulo Almeida Ferreira de Freitas.

Vogais suplentes:

O técnico superior principal (arquitecto) arquitecto Luís
Manuel Clemente Salvador Marques da Silva e o técnico
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profissional especialista principal (topógrafo) José Ma-
nuel Teixeira de Carvalho.

21 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Au-
gusto Granja da Fonseca. 1000244317

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de telefonista do grupo de pessoal auxiliar

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Outubro de 2003, e no uso da com-
petência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, rectificada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, pela Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de
Fevereiro, e pela Declaração de Rectificação n.º 9/2002, de 5 de Mar-
ço, se encontra aberto o concurso em epígrafe, de harmonia com os
seguintes pontos:

1 � Remuneração � o vencimento mensal é o correspondente
ao escalão 1, índice 130, do NSR.

2 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho será a
área do concelho de Paredes e as condições e regalias sociais estabe-
lecidas por lei.

3 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de
1989.

4 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/
2000, de 2 de Setembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, e o Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

5 � Prazo de validade do concurso � válido para as vagas postas
a concurso e para as que ocorrerem no prazo de um ano.

6 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

7 � Requisitos de admissão � poderão candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

7.2 � Especiais � reunir os requisitos definidos na alínea c) do
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404/98, de 18 de Dezembro
(escolaridade obrigatória).

8 � Forma de apresentação de candidaturas � mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paredes, Par-
que de José Guilherme, 4580-229 Paredes, o qual deverá ser entre-
gue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio,
registado com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, onde deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com a refe-

rência ao número, série e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso;

d) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influ-
írem na apreciação do mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal;

e) No caso de candidatos portadores de deficiência deverão
declarar, sob compromisso de honra, no requerimento, qual
o tipo de deficiência e grau de incapacidade, conforme o
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados de
fotocópia do bilhete de identidade, do número fiscal de contribuinte,
do certificado de habilitações, sob pena de exclusão.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os elementos comprovativos dos restantes requisi-
tos a que se refere o n.º 7 do presente aviso, salvo se os candidatos
declararem, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se

encontram, conforme o estipulado no n.º 2 do artigo 31.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção serão os da
prova teórica escrita de conhecimentos, com a duração de uma hora
e trinta minutos, e entrevista profissional de selecção, com a dura-
ção de dez minutos por cada candidato.

A prova teórica escrita de conhecimentos versará sobre o seguin-
te programa:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, e rectificada pela Declaração de Rec-
tificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, revisto pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Lei Orgânica da Câmara Municipal de Paredes � apêndice n.º 77
ao Diário da República, 2.ª série, de 14 de Junho de 2002,
alterado pelo apêndice n.º 165 ao Diário da República, 2.ª sé-
rie, de 7 de Novembro de 2003;

Modernização administrativa � Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de Abril.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos e versará sobre: a responsabilidade;
a capacidade de relacionamento e a iniciativa; o interesse e a moti-
vação profissional e o conhecimento das tarefas inerentes ao con-
teúdo funcional do lugar a prover.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética da nota de cada uma das provas utilizadas como
método de selecção � valorizadas igualmente de 0 a 20 valores,
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a
10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento, as clas-
sificações inferiores a 9,5 valores.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção tidos em conta, bem como o sistema de classificação final,
incluindo as respectivas fórmulas classificativas, constam de acta das
reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

14 � Marcação dos métodos de selecção � a data e o local da
entrevista profissional de selecção e da prova prática de conheci-
mentos serão definidos oportunamente e comunicados aos candida-
tos em tempo útil por carta registada.

15 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos Pa-
ços do Concelho de Paredes ou enviadas para publicação no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

17 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � o vereador Fernando Gomes Perpétua Moreira,
engenheiro civil.

Vogais efectivos:

O chefe de Divisão Jurídica, Dr. Pedro Manuel Lopes Moura
de Oliveira, o qual substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos, e a chefe da Divisão Admi-
nistrativa, Dr.ª Marina Antónia Alves Sousa.

Vogais suplentes:

A técnica superior de 1.ª classe (gestão de recursos huma-
nos) Dr.ª Verónica de Brito Castro e a técnica superior
de 2.ª classe (gestão de recursos humanos) Dr.ª Maria
Agostinha Ferreira Rosendo Nunes.

21 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Au-
gusto Granja da Fonseca. 1000244318
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Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional principal (fiscal municipal)
do grupo de pessoal técnico-profissional.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
18 de Novembro de 2003, e no uso da competência que me confere
a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e rectificada
pela Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, e pela
Declaração de Rectificação n.º 9/2002, de 5 de Março, se encontra
aberto o concurso em epígrafe, de harmonia com os seguintes pon-
tos:

1 � Remuneração � a remuneração mensal será fixada nos ter-
mos do sistema retributivo da função pública para a categoria.

2 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho será a
área do concelho de Paredes e as condições e regalias sociais estabe-
lecidas por lei.

3 � Conteúdo funcional � o disposto no Despacho n.º 20/94,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de Maio.

4 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
adaptado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e
respectivas alterações, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à admi-
nistração local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Prazo de validade do concurso � válido para a vaga posta a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

6 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

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 � Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

7.2 � Especiais � possuir os requisitos definidos na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, ou seja, ter pelo menos três anos classificados de Muito bom na
categoria anterior.

8 � Forma de apresentação de candidaturas � mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paredes, Par-
que de José Guilherme, 4580-229 Paredes, o qual deverá ser entre-
gue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, onde
deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com a refe-

rência ao número, série e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso;

d) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influ-
írem na apreciação do mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal;

e) No caso de candidatos portadores de deficiência deverão
declarar, sob compromisso de honra, no requerimento, qual
o tipo de deficiência e grau de incapacidade conforme o
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados de
fotocópia do bilhete de identidade, do número fiscal de contribuinte,
do certificado de habilitações e do curriculum vitae devidamente
assinado, da declaração emitida pelo respectivo serviço, comprova-
tiva da categoria de que o candidato é titular, tempo de serviço
contado à data da publicação do presente aviso na categoria, na
carreira e na função pública, e ainda da fotocópia autenticada das
fichas de notação dos últimos três anos, para efeitos do disposto na
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os elementos comprovativos dos restantes requisi-
tos a que se refere o n.º 7 do presente aviso, salvo se os candidatos
declararem, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram, conforme o estipulado no n.º 2 do artigo 31.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.1 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal de Paredes ficam dispensados da apresentação dos
documentos existentes nos respectivos processos individuais, desde
que o declarem no requerimento de admissão.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Os métodos de selecção dos candidatos serão os de avalia-
ção curricular e entrevista profissional de selecção.

A avaliação curricular, calculada pela média aritmética dos quatro
factores componentes, tem por objectivo avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos, sendo considerados e ponderados, de acordo com a
exigência da função, os seguintes factores: habilitações literárias, classi-
ficação de serviço, experiência profissional e formação profissional.

As habilitações literárias, dentro da área para o desempenho das
funções, serão ponderadas da seguinte forma:

Escolaridade exigida para o desempenho das funções � 14 va-
lores;

Por cada ano completo a mais � 1 valor até ao limite máxi-
mo de 20 valores.

A classificação de serviço será ponderada da seguinte forma: clas-
sificação referente à média do valor quantitativo atribuído nos três
últimos anos, multiplicada por 2.

A experiência profissional na categoria será ponderada da seguin-
te forma:

Três anos de serviço � 10 valores;
Por cada ano completo a mais � 1 valor até ao limite máxi-

mo de 20 valores.

A formação profissional será ponderada da seguinte forma:

Inexistência de qualquer formação � 10 valores;
Por cada período de 10 horas de formação na área das funções

a desempenhar será somado 1 valor, aos 10 pontos, até ao
limite de 20 valores.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos, com a duração de dez minutos por candidato,
e versará sobre: a responsabilidade; a capacidade de relacionamento e a
iniciativa; o interesse e a motivação profissional e o conhecimento das
tarefas inerentes ao conteúdo funcional do lugar a prover.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética da nota de cada uma das provas utilizadas como
método de selecção � valorizadas igualmente de 0 a 20 valores,
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a
10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento, as clas-
sificações inferiores a 9,5 valores.

13 � Marcação dos métodos de selecção � a data e o local da
entrevista profissional de selecção serão definidos oportunamente e
comunicados aos candidatos em tempo útil por carta registada.

14 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos Pa-
ços do Concelho de Paredes ou enviadas para publicação no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � o vereador Dr. Celso Manuel Gomes Ferreira.
Vogais efectivos:

O director do Departamento de Planeamento e Urbanismo,
arquitecto Francisco José Santos Fernandes Ferreira, de-
signado para substituir o presidente nas suas faltas e im-
pedimentos, e o técnico superior de 2.ª classe (adminis-
tração regional e autárquica) Dr. José Henriques Soares.

Vogais suplentes:

O técnico superior principal (arquitecto) arquitecto João
Paulo Almeida Ferreira de Freitas e o técnico superior
de 1.ª classe (arquitecto) arquitecto Nuno Pedro Silva
Jesus Monteiro.

24 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Au-
gusto Granja da Fonseca. 1000244316
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de engenheiro técnico civil principal

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de 24 de Outubro de 2003, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso, concurso interno de acesso geral para
provimento de um lugar de engenheiro técnico civil principal.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
e 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho � será prestado na sede da EMARP �
Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, e o lugar a
prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São condições de admissão: estar provido na categoria ante-
rior há pelo menos três anos classificados no mínimo de Bom, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte e resi-
dência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo, nível e escalão em que se encontra
posicionado, bem como menção do lugar a que concorre,
fazendo referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

7 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado e documentado;
d) A declaração exigida na alínea a) deste ponto é dispensada

aos funcionários do quadro da Câmara Municipal de Porti-
mão, desde que os documentos constem do seu processo in-
dividual.

8 � A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular
e entrevista profissional de selecção, sendo a graduação final ex-
pressa de 0 a 20 valores e efectuada de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF =
 (AC × 2) + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional.

9 � Na avaliação curricular foi deliberado aplicar a seguinte fór-
mula, tendo em consideração o previsto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

AC =
 (HA × 1) + (FP × 1) + (EP × 3)

5
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

10 � A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, tendo como duração máxima trin-
ta minutos cada, sendo os factores a considerar para esta prova os
seguintes:

Conhecimentos no âmbito do conteúdo funcional;
Aptidão para o trabalho em conjunto;
Capacidade de análise;
Capacidade de expressão e fluência verbais;
Capacidade de organização;
Discrição.

11 � Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminató-
rio, constando todos os critérios de apreciação e ponderação da
avaliação curricular e da entrevista profissional, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma faculta-
da aos candidatos sempre que solicitada, conforme estabelece a
alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, para consulta, no edifício dos Paços do Município de Por-
timão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Renato Dias Mendes, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Fernando Guerreiro Lucas da Rosa, chefe da
Direcção Águas e Saneamento, e engenheiro Jorge Ma-
nuel Poucochinho Grave Caetano, chefe Direcção de
Planeamento Estudos Qualidade e Controlo.

Vogais suplentes:

José Francisco Sobral Luís, vereador, que substituirá o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos, e engenheiro
João Pedro Guerreiro S. Costa, chefe da Divisão da Rede
Viária, em regime de substituição.

18 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000244338

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de três lugares de canalizador principal

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de 24 de Outubro de 2003, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso, concurso interno de acesso geral para
provimento de três lugares de canalizador principal.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
e 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
mencionadas, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho � será prestado na EMARP � Empresa
Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, e os lugares a prover
serão remunerados pelo escalão fixado nos termos do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São condições de admissão: estar provido na categoria ante-
rior há pelo menos seis anos classificados no mínimo de Bom, nos
termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte e resi-
dência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo, nível e escalão em que se encontra
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posicionado, bem como menção do lugar a que concorre,
fazendo referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço nos últimos seis anos.

7 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) A declaração exigida na alínea a) deste ponto é dispensada

aos funcionários do quadro da Câmara Municipal de Porti-
mão, desde que os documentos constem do seu processo in-
dividual.

8 � A selecção dos candidatos será feita por prova prática de
conhecimentos, de acordo com o conteúdo funcional da carreira
(Despacho n.º 1/90, do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990), sendo valorada numa
escala de 0 a 20 valores.

9 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, para consulta, no edifício dos Paços do Município de Por-
timão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Renato Dias Mendes, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Fernando Guerreiro Lucas Rosa, chefe da Di-
recção de Águas e Saneamento, e José Manuel Alexan-
dre Andrés, chefe do Sector de Águas.

Vogais suplentes:

José Francisco Sobral Luís, vereador, que substituirá o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos, e Manuel Sousa
Lourenço, chefe do Sector de Saneamento.

18 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000244339

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de estagiários de técnico de informática grau 1,
nível 1.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 100, de 30 de Abril de 2002, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despa-
cho de 11 de Novembro de 2003, nomeou o seguinte candidato:

Luís António Medeiros Gramacho.

Mais se torna público que a nomeação é feita em regime de co-
missão de serviço extraordinária, nos termos do artigo 24.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a qual terá início no prazo
de 20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000244340

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional de museografia especia-
lista principal.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 195, de 25 de Agosto de 2003,
se torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por des-
pacho de 19 de Novembro de 2003, nomeou a seguinte candidata:

Maria de Lurdes Costa Pacheco.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no pra-
zo de 20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diário
da República. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000244341

Aviso

Procedimento interno de selecção para especialista
de informática do grau 1, nível 3 (mudança de nível)

No seguimento da abertura do procedimento em epígrafe, torna-
-se público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 20 de Novembro de 2003, nomeou a candidata a seguir indicada:

Cristina Maria Sousa Nunes Guerreiro.

Mais se torna público que a presente mudança de nível produzirá
efeitos no dia seguinte à data da publicação deste aviso no Diário da
República.

21 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000244342

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Pelo despacho do presidente n.º 10/SRS/NOM/EXT/03, datado de
19 de Novembro, foram nomeadas provisoriamente:

Adélia Maria Machado Marques Serra e Maria do Alívio Regufe
Ribeiro � auxiliares de serviços gerais.

O prazo para tomada de posse da nomeação é de 20 dias contados
a partir da publicação do presente aviso no Diário da República.

Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas [artigo 46.º,
n.º 1, e artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

19 de Novembro de 2003. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Técnica Superior Principal, Ana Paula Moreira Baldaia
Queirós. 3000124533

Aviso

Pelos despachos da presidência n.os 10/SRS/CAP/03 e 11/SRS/CAP/
03, datados de 19 de Novembro, foi determinado celebrar contratos
administrativos de provimento para frequência de estágio de ingres-
so com:

André Sá Pereira Lopes Ferreira Azevedo � técnico superior
engenheiro estagiário.

Filipe Alexandre Costa Miranda � especialista de informática
estagiário.

O prazo para celebração dos referidos contratos administrativos
é de 20 dias contados a partir da publicação do presente aviso no
Diário da República.

Excluídos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas [artigo 46.º,
n.º 1, e artigo 114.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

19 de Novembro de 2003. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Técnica Superior Principal, Ana Paula Moreira Baldaia
Queirós. 3000124534

Aviso

1 � Faz-se público que, autorizado por despachos do presidente
da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de 4 de Novembro de
2003, e em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso para provimento dos seguintes lugares:

1.1 � (Referência 19/DDL/DEAS/03) � técnico superior de ser-
viço social principal � uma vaga.

1.2 � (Referência 20/DAF/DF/03) � técnico superior (economia,
gestão e contabilidade) de 1.ª classe � uma vaga.

2 � Natureza dos concursos � internos de acesso geral.
3 � Validade dos concursos � caducam com o preenchimento

das vagas postas a concurso.
4 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os fun-

cionários, independentemente do serviço ou organismo a que per-
tençam, da respectiva carreira, que, até ao termo do prazo fixado
para a apresentação de candidaturas, satisfaçam os requisitos cons-
tantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
conjugado com os requisitos específicos de acesso, sendo de posse
na categoria imediatamente inferior de, pelo menos, três anos de
serviço classificados de Bom ou dois anos classificados de Bom e
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título de mestrado ou doutoramento, desde que o seu conteúdo fun-
cional seja do interesse da instituição.

5 � Fundamentação legal � artigo 4.º, n.º 1, alínea c), do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e n.º 3 do mesmo de-
creto-lei (aditado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho), aplicado à
administração local por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e para o concurso identificado
em 1.2, também o n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 159/95, de
6 de Julho.

6 � Local de trabalho � área do município da Póvoa de Varzim.
7 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-

fissional de selecção. O ordenamento final dos candidatos será ex-
presso na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às centési-
mas, e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC + EPS)/2
sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � serão considerados e ponderados, de acor-
do com os n.os 2 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, os seguintes critérios: habilitação académica de
base, formação profissional, experiência profissional e classificação
de serviço.

Entrevista profissional de selecção � serão considerados os se-
guintes critérios de apreciação � capacidade para resolução de pro-
blemas, motivação e interesse pela função, conhecimentos profissio-
nais, capacidade de iniciativa e grau de criatividade.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,50 valores.

8 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos ní-
veis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente
concurso, bem como o sistema de classificação final e fórmula clas-
sificativa, constam da acta n.º 1 da reunião do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento (que poderá ser elaborado no
modelo SRS/99-40/1) dirigido ao presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, a enviar pelo correio, com aviso de recepção, e
expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 deste aviso, sita à
Praça do Almada, 4490-438 Póvoa de Varzim, ou entregue na Sec-
ção de Gestão Documental. O modelo tipo de requerimento pode
ser obtido na Secção de Gestão dos Recursos Humanos, na Rua de
Paulo Barreto, edifício 1, entrada 1, 1.º andar.

9.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
9.1.1 � Identificação completa (nome, estado civil, profissão,

filiação, nacionalidade e naturalidade, data de nascimento, número e
data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu), número de contribuinte fiscal, residência, código postal e tele-
fone.

9.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado.

9.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

9.2.1 � Fotocópia do documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

9.2.2 � Curriculum vitae a preencher no modelo SRS/99-CV/2
(onde constem elementos sobre as habilitações académicas, forma-
ção profissional e as actividades desenvolvidas). Relativamente a
estes dois últimos factores, serão consideradas as acções ocorridas
desde o fim do prazo de candidatura do último concurso do qual tenha
resultado a admissão ou promoção do candidato, e comprovativos
das declarações.

O modelo de curriculum vitae pode ser obtido na Secção de Ges-
tão dos Recursos Humanos, na Rua de Paulo Barreto, edifício 1,
entrada 1, 1.º andar.

9.2.3 � Declaração passada e autenticada pelo serviço público a
que se encontra vinculado, na qual conste a natureza do vínculo à
função pública, a categoria que possui e a respectiva antiguidade na
categoria e carreira.

9.2.4 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente exi-
gidas.

9.3 � Devem, ainda, ser juntos documentos comprovativos das
declarações prestadas, nomeadamente fotocópia de documento com-
provativo das acções de formação profissional, das datas de realiza-
ção e respectivas durações.

10 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal da Póvoa de Varzim são dispensados da apresenta-
ção dos documentos comprovativos dos requisitos que constem do
respectivo processo individual.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para apreciação do seu mérito.

12 � A apresentação ou entrega de documentos falsos implica a
participação à entidade competente para procedimento disciplinar e
penal, bem como determina a exclusão ou o não provimento.

13 � Publicitação � a relação dos candidatos admitidos e a lista
de classificação final serão publicitadas, nos termos previstos nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Composição do júri:
14.1 � Técnico superior de serviço social principal:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos:

Vereador Dr. Luís Diamantino de Carvalho Baptista e o
director do Departamento Municipal de Desenvolvimento
Local, Dr. Fernando Jorge Calisto Duarte.

Vogais suplentes:

Chefe de Divisão Municipal de Educação e Acção Social,
Dr. José António Ramalho Campos Ferreira, e a técni-
ca superior principal de serviço social Dr.ª Natália Go-
mes Costa.

14.2 � Técnico superior (economia, gestão, contabilidade) de
1.ª classe:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos:

Vereador Dr. Luís Diamantino de Carvalho Baptista e o
chefe da Divisão Municipal dos Serviços Jurídicos,
Dr. Jorge Manuel de Guimarães Caimoto.

Vogais suplentes:

Vereador Dr. Paulo Valentim Costa e o técnico superior
assessor Dr. Luís António Alves Vasconcelos Mota Pe-
reira.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente, nas suas faltas e
impedimentos.

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 profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

19 de Novembro de 2003. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Técnica Superior Principal, Ana Paula Moreira Baldaia
Queirós. 3000124535

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira:

Nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração de uma parcela de terreno (al-
teração da licença da operação de loteamento), que corre os seus
termos sob: processo n.º 1693/2003.

Requerente � Manuel Gomes Sousa & Companhia 2 � Compra
e Venda de Imóveis, L.da

A parcela de terreno a alterar está descrita na Conservatória do
Registo Predial de Santa Maria da Feira sob o n.º 01755/170299,
omisso na matriz da freguesia de Santa Maria da Feira, deste con-
celho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, po-
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dendo os interessados consultar o processo de licenciamento (pro-
jecto de alteração ao alvará de loteamento n.º 43/98, emitido em
29 de Dezembro de 1998), respectivos pareceres e informações téc-
nicas no Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Muni-
cipal, sita no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante
o horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por es-
crito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de reque-
rimento dirigido ao presidente da Câmara.

20 de Novembro de 2003. � O Vereador (por delegação), José
Manuel da Silva Oliveira. 3000124609

Aviso

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira:

Nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 28, alteração da
licença da operação de loteamento, que corre os seus termos sob:
processo n.º 1683/2003.

Requerente � Paulo Jorge da Silva Oliveira.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial

de Santa Maria da Feira sob o n.º 00371/291195, inscrito na matriz
sob o n.º 1200, da freguesia de Sanguedo.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, po-
dendo os interessados consultar o processo de licenciamento (pro-
jecto de alteração ao alvará de loteamento n.º 64/95, emitido em
26 de Julho de 1995), respectivos pareceres e informações técnicas
no Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal,
sita no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o
horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por es-
crito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de reque-
rimento dirigido ao presidente da Câmara.

20 de Novembro de 2003. � O Vereador (por delegação), José
Manuel da Silva Oliveira. 3000124610

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
signatário de 20 de Novembro de 2003, se procede à reclassificação
profissional da funcionária a seguir indicada, nos termos da alínea e)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro:

Maria Cristina Mendes Barros Leitão, auxiliar administrativa �
pessoal auxiliar, escalão 1, índice 125, reclassificada em as-
sistente administrativa � pessoal administrativo, escalão 1,
índice 195.

A nomeada deve, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação,
no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 1000244346

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
signatário de 21 de Novembro de 2003, se procede à reclassificação

profissional da funcionária a seguir indicada, nos termos da alínea e)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro:

Célia Fátima Ferreira Coelho, operadora de reprografia � pes-
soal auxiliar, escalão 2, índice 139, reclassificada em assis-
tente administrativa � pessoal administrativo, escalão 1, ín-
dice 195.

A nomeada deve, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação,
no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 1000244347

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO PICO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe/estagiário �
área de direito � contrato administrativo de provimento.

Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
na sua actual redacção, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, também na sua actual redacção,
se torna público que, por despacho de 25 de Novembro de 2003 do
presidente da Câmara, foi determinada a celebração de contrato ad-
ministrativo de provimento com Patrícia de Mendóça Frazão Vi-
riato da Cruz Alvernaz, para a prestação do devido regime de está-
gio, por um ano, na carreira de técnico superior/área de direito, como
contratada além do quadro ao serviço desta Câmara Municipal, au-
ferindo a remuneração correspondente ao índice 315 da escala indi-
ciária para as carreiras de regime geral do NSR da função pública.

O candidato supramencionado foi considerado o 1.º classificado
aprovado em concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe/estagiário � área de direito,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 13,
de 16 de Janeiro de 2003, e no Jornal Oficial, n.º 4, 2.ª série, de
28 de Janeiro de 2003, e tem o prazo de 20 dias a contar da data de
publicação do presente aviso no Diário da República para outorgar
no respectivo contrato escrito.

A presente celebração contratual tem cabimento orçamental para
o ano de 2004 e não se encontra sujeita à fiscalização prévia da
Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, de acordo com
o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, na sua actual redacção.

26 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
Joaquim Neves da Costa. 1000244301

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signa-
tário de 25 de Outubro de 2003, se procedeu à nomeação, no lugar
de engenheiro do ambiente de 2.ª classe, da candidata Luísa Cavaco
Filipe Viegas Sobral, aprovada em estágio e cujo aviso foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 189, de 16 de Agosto de 2001.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

26 de Novembro de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Pe-
louro de Recursos Humanos, Manuel José Cardoso Alves Pereira.

3000124806

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
18 de Novembro, exarado 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, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-

bro, foi reclassificada profissionalmente, ao abrigo do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a seguinte funcionária:

Nome

Maria Odete António Quitério Leal ... Auxiliar administrativo ... Assistente administrativo

Categoria Categoria

Situação actual Situação após reclassificação

195 1

EscalãoÍndice

167 5

EscalãoÍndice

A funcionária reclassificada deverá assinar o termo de aceitação
da respectiva categoria no prazo de 20 dias a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

20 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ma-
cário Correia. 1000244323

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Renovação de comissão de serviço

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 17 de Outubro de 2003, foi renovada a comissão de serviço,
por novo período de três anos, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, ao dirigente
Manuel Matos Cristino, para provimento no cargo de chefe de
Divisão de Instalações e Equipamentos, com efeitos ao dia 24 de
Fevereiro de 2004.

17 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Defensor
Oliveira Moura. 1000244302

Aviso

Renovação de comissão de serviço

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho de 17 de Outubro de 2003, foi renovada a comissão de servi-
ço, por novo período de três anos, nos termos do n.º 3 do ar-
t igo 18.º da Lei n.º  49/99, de 22 de Junho, aplicada à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro, ao dirigente Tiago Moreno Delgado, para provimento
no cargo de director do Departamento de Obras, com efeitos ao
dia 10 de Fevereiro de 2004.

17 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Defensor
Oliveira Moura. 1000244303

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de técnico profissional especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 24 de Outubro de 2003, foi nomeado
para o lugar de técnico profissional especialista, da carreira
técnico-profissional de construção civil, do quadro de pessoal desta
autarquia, o único candidato ao concurso supra-referenciado, e que
se indica:

Cláudio Luciano Aquino Lopes.

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

27 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Vítor Miguel
Martins Arnaut Pombeiro. 1000244314

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de operário semiqualificado � cantoneiro

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares de 13 de
Novembro de 2003, foram nomeados para dois lugares de operário
semiqualificado, cantoneiro, do quadro de pessoal deste município,
Manuel Ferreira Lopes e Jorge Manuel Carvalho Rosa.

Os nomeados deverão tomar posse dos respectivos lugares no prazo
de 20 dias após a publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jaime
Carlos Marta Soares. 3000124607

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ILDEFONSO

Aviso

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho do executivo da
Junta de Freguesia de Santo Ildefonso em 14 de Outubro de 2003, e
em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 6.º e artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, encontra-se aberto concurso,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República, para provimento de um lugar de motoris-
ta, do grupo de pessoal auxiliar.

2 � Natureza do concurso � externo de ingresso.
3 � Validade do concurso � é válido para as vagas postas a con-

curso e para as que vierem a verificar-se no prazo de um ano a contar
da data da publicação da respectiva lista de classificação no Diário
da República.

4 � Local de trabalho � Santo Ildefonso � Porto.
5 � Vencimento � o vencimento corresponde ao escalão a fi-

xar de acordo com o n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 184/89,
de 2 de Junho, anexos II e III do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

6 � Fundamentação legal � artigo 9.º, n.º 3, do Decreto-Lei
n.º 412/98, de 30 de Dezembro.

7 � Conteúdo funcional � conduzir viaturas ligeiras para trans-
porte de bens e pessoas, tendo em atenção a segurança dos utiliza-
dores e dos bens; cuidar da manutenção das viaturas que lhe forem
distribuídas; receber e entregar expediente ou encomendas e partici-
par superiormente as anomalias verificadas.

8 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos.

8.1 � Requisitos gerais de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensá-

veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória.

8.2 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória (para os
nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é exigido o 6.º ano de
escolaridade; para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981 o
9.º ano de escolaridade).

8.3 � Constitui requisito preferencial: conhecimento e experi-
ência de condução no âmbito da acção social da 3.ª idade.
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8.4 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

9 � Condições de admissão ao concurso � as candidaturas de-
vem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presiden-
te da Junta de Freguesia, a enviar pelo correio, com aviso de re-
cepção, ou entregue na Secretaria da Junta, Rua de Gonçalo
Cristóvão, das 9 horas às 17 horas e 30 minutos do último dia do
prazo referido no n.º 1.

8.4 � Do requerimento deve constar:
9.1.1 � Identificação do candidato: nome completo, estado ci-

vil, profissão, filiação, naturalidade, data de nascimento, morada com
indicação do código postal, telefone, número e data do bilhete de
identidade, arquivo de identificação que o emitiu e número de con-
tribuinte fiscal.

9.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como do
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado.

9.1.3 � Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas se-
paradas, da situação precisa em que se encontra relativamente aos
requisitos gerais de provimento das alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 8.1 do presente aviso.

9.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

9.2.1 � Documento autêntico, autenticado ou fotocópia confe-
rida pelo serviço onde é entregue a candidatura, mediante a apresen-
tação do original, comprovando a posse das habilitações literárias e
ou qualificações profissionais exigidas.

9.2.2 � Fotocópia do bilhete de identidade.
9.3 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circuns-

tâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só
serão tidas em consideração se devidamente comprovadas.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresenta-
ção de documentos das suas declarações, bem como o direito de não
seleccionar nenhum candidato, caso os mesmos não correspondam
ao perfil delineado.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � A publicitação da lista de candidatos admitidos e excluídos

e da lista de classificação final será feita nos termos dos artigos 33.º,
34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Métodos de selecção � o método de selecção consiste na
realização de uma entrevista profissional de selecção. A obtenção
de classificação inferior a 10 valores implica a eliminação. O orde-
namento final será expresso na escala de 0 a 20 valores.

Factores de apreciação da entrevista profissional de selecção �
conhecimentos profissionais, capacidade de resolução de problemas,
capacidade de iniciativa e grau de criatividade e motivação de inte-
resse pela função. A fórmula de classificação final, bem como os
critérios de apreciação e ponderação utilizados no concurso referido
no presente aviso constam da acta n.º 1 do processo deste concurso,
sendo a mesma facultada, se solicitada.

14 � Constituição do júri:

Presidente � Wilson Santos Coutinho de Faria, presidente da
Junta de Freguesia de Santo Ildefonso.

1.º vogal � Fernando Santos Silva, vogal.
2.º vogal � José Pinto Vieira, vogal.
1.º vogal suplente � Jorge Manuel Costa Cruz de Oliveira, vogal.
2.º vogal suplente � Maria de Lurdes Chaves Veloso Rito, téc-

nica serviço social.

27 de Novembro de 2003. � O Presidente da Junta, Wilson San-
tos Coutinho de Faria. 3000124588

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DOS MATOS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de cantoneiro de limpeza, do grupo de pessoal
auxiliar.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia
com a deliberação desta Junta de Freguesia do dia 3 de Novembro de
2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-

blica, o concurso externo de ingresso para provimento de dois luga-
res de cantoneiro de limpeza, do grupo de pessoal auxiliar.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido por um ano.
3 � Remunerações e condições de trabalho � serão remunerados

com o vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índice 152,
do anexo 2 do Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28 de Março, cujo valor
é actualmente de 471,70 euros, sendo as condições de trabalho e as
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

4 � Legislação aplicável � o presente concurso reger-se-á nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional dos lugares a
prover é o descrito no Despacho n.º 4/88, do SEALOT, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Requisitos de admissão � os constantes no n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 24/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias exigidas por lei;
d) Ter cumprido o serviço militar obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas;
f) Possuir condições físicas e perfil psíquico indispensáveis ao

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

g) Grau de incapacidade e tipo de deficiência (candidatos com
deficiência).

7 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória.
8 � Apresentação de candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia e entregue pessoalmente nesta secretaria, durante as
horas de expediente.

9 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção.

10 � A classificação final dos candidatos será expressa de 0 a
20 valores e a estabelecer nos termos dos artigos 36.º e 37.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será conforme consta da acta
e resultará da média aritmética simples das classificações parcelares
obtidas em cada um dos métodos de selecção acima enunciados. Se-
rão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final infe-
rior a 9,5 valores.

11 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes elemen-
tos:

Presidente � Custódio João da Conceição Costa, presidente da
Junta de Freguesia de São Brás dos Matos.

Vogais efectivos:

Fernando Neutel Pires, chefe de secção da Câmara Muni-
cipal de Alandroal.

Ilídio João Gomes Guerra, secretário da Junta de Freguesia
de São Brás dos Matos.

Vogal suplente � Vítor João Cardoso de Matos, tesoureiro da
Junta de Freguesia de São Brás dos Matos.

Nota. � As demais informações podem ser solicitadas na secreta-
ria desta Junta de Freguesia de São Brás dos Matos, todos os dias
úteis e durante as horas de expediente.

3 de Novembro de 2003. � O Presidente da Junta, Custódio João
da Conceição Costa. 3000124079

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

Concurso externo para admissão de três estagiários com
vista ao provimento de três lugares de engenheiro
técnico civil de 2.ª classe.

1 � Nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, faz-se público que, por deliberação do conselho de adminis-
tração dos Serviços Municipalizados de Viseu, em reunião de 19 de
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Setembro de 2003, se encontra aberto o concurso em epígrafe, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, pertencente ao grupo de pessoal téc-
nico.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares
postos a concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 265/88, de 28 de Ju-
lho, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as cons-
tantes do Despacho n.º 20 159/2001, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 25 de Setembro.

5 � Local de trabalho � será na área do município de Viseu.
6 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração men-

sal será fixada nos termos do sistema retributivo da função pública
para a categoria, conforme o previsto no anexo I I do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, escalão 1, índice 218 �
676,52 euros. As condições de trabalho e demais regalias sociais são
as genericamente vigentes para os funcionários da administração
local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Requisitos especiais � os constantes na alínea c) do n.º 1 do

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro � pos-
se de curso superior que não confira grau de licenciatura em Enge-
nharia Civil.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas dentro do prazo
fixado para o efeito, mediante requerimento (à disposição dos can-
didatos na Secção de Pessoal), dirigido ao presidente do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Viseu, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Pessoal ou enviado pelo cor-
reio, através de carta registada com aviso de recepção, expedido até
ao termo do prazo fixado e endereçado aos Serviços Municipaliza-
dos de Viseu, Rua do Conselheiro Afonso de Melo, 3510-024 Viseu,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, pro-
fissão, naturalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e arquivo de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, número de telefone, re-
sidência, código postal e localidade);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, bem como a indicação da sé-

rie, número e data do Diário da República em que se en-
contra publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito, desde que
devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos dos seguintes documentos:

a) Certificado das habilitações literárias ou fotocópia autenti-
cada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

c) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-
tado e assinado.

10 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a respectiva exclusão.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, desde que os candidatos declarem, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação em que se encontram rela-
tivamente a cada uma delas.

12 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar é
constituído por prova de conhecimentos, avaliação curricular e en-
trevista profissional de selecção.

12.1 � Prova de conhecimentos (PC), que constará de uma pro-
va escrita de conhecimentos gerais e específicos, com duração de
duas horas e será pontuada de 0 a 20 valores.

Para além das matérias previstas no currículo escolar correspon-
dente às habilitações exigidas para o exercício da função, incluirá
ainda os seguintes temas e respectiva legislação:

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas � Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e as suas alterações: Lei n.º 163/
99, de 14 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de
Julho;

Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, que aprova os mo-
delos dos programas de concursos e os cadernos de encargos
para concursos de empreitadas de obras públicas e respectiva
rectificação, Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março � define o acesso e per-
manência na actividade de empreiteiro de obras públicas e
industrial de construção civil, e as suas alterações: Portaria
n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, e Portaria n.º 1465/2002,
de 14 de Novembro;

Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho � categorias e subcatego-
rias de certificados de empreiteiros de obras públicas;

Regime jurídico de realização de despesas públicas e contrata-
ção pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e
serviços � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de Agosto � actualiza a legisla-
ção existente em matéria de sistemas públicos e prediais de
distribuição de água e drenagem de águas residuais;

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto � aprova o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Dis-
tribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais;

Regulamento do Serviço de Distribuição de Água do Concelho
de Viseu, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68,
apêndice n.º 45, de 21 de Março de 2003;

Regulamento do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do
Concelho de Viseu, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 68, apêndice n.º 45, de 21 de Março de 2003;

Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro � estabelece o re-
gime de licenciamento da utilização do domínio hídrico, sob
jurisdição do Instituto da Água;

Regulamento do Plano Director Municipal de Viseu, ratificado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/95, publi-
cado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 291, de 19 de
Dezembro de 1995;

Princípios gerais das condições de segurança e de saúde no tra-
balho � Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro;

Regulamento de segurança, higiene e saúde no trabalho na ex-
ploração dos sistemas públicos de distribuição de água e de
drenagem de águas residuais � Portaria n.º 762/2002, de 1 de
Julho;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Deontologia do serviço público � Carta ética � Dez princípios
éticos da Administração Pública, aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de Março.

12.2 � Avaliação curricular (AC), classificada de 0 a 20 valores,
visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos na área para a
qual é aberto o concurso, com base na análise do respectivo currícu-
lo profissional, sendo obrigatoriamente considerados e ponderados,
de acordo com as exigências da função, os seguintes factores:

a) Habilitação académica (HA) � onde se ponderará a titula-
ridade do grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) Formação profissional (FP) � onde se ponderam as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas
com as áreas funcionais dos lugares postos a concurso;

c) Experiência profissional (EP) � onde se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a qual
é aberto o concurso.

12.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) �  também
pontuada de 0 a 20 valores, e que avaliará, numa relação interpes-
soal e de uma forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados os seguintes parâ-
metros:

a) Interesse e motivação profissionais;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às funções

a exercer.
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13 � Classificação final (CF) � a classificação final correspon-
derá aos resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção a
que se refere o aviso do presente concurso, ponderados de 0 a 20 va-
lores, sendo a forma classificativa a seguinte:

CF =
 4PC + 3AC + 3EPS

10
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas das reuniões do júri do concurso, sendo facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.

15 � Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva
de um lugar para candidatos com deficiência, desde que devida-
mente comprovada, com grau de incapacidade igual ou superior a
60 %.

15.1 � Os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata de documento comprovativo. Devem, ainda, mencio-
nar as respectivas capacidades de comunicação/expressão, com vista
ao cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do referido De-
creto-Lei n.º 29/2001.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 � A publicitação da relação de candidatos e da lista de classi-

ficação final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mediante afixação na Sec-
ção de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Viseu.

18 � A data e local das provas de selecção serão comunicados
aos candidatos através de carta registada com aviso de recepção.

19 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Joaquim Américo Correia Nunes, vogal do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Viseu.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Carlos Ildefonso Ferrão Tomás, director-
-delegado dos Serviços Municipalizados de Viseu.

2.º Dr.ª Maria Helena Nunes Correia, chefe de Divisão
Municipal Administrativa e Financeira dos Serviços Mu-
nicipalizados de Viseu.

Vogais suplentes:

1.º Engenheira Isabel do Rosário dos Santos Sousa Almeida,
engenheira técnica civil de 1.ª classe dos Serviços Mu-
nicipalizados de Viseu.

2.º Engenheiro Luís Pereira da Costa Figueiredo, enge-
nheiro técnico de electrotecnia especialista principal
dos Serviços Municipalizados de Viseu.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

20 � Regime de estágio � os estágios obedecem ao disposto no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

21 � Findo o período de estágio, os candidatos serão classifica-
dos pelo mesmo júri do presente concurso, podendo ser alterado por
motivos ponderosos e devidamente justificados.

22 � Na avaliação e classificação final de estágio serão tidos em
conta os seguintes factores:

22.1 � Relatório de estágio.
22.2 � Classificação de serviço obtida durante o período de está-

gio, atribuída nos termos do Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de
1 de Junho.

23 � O relatório e a classificação de serviço deverão estar à dis-
posição do júri até ao 15.º dia após o fim do estágio, que terá a
duração de um ano.

24 � A classificação final do estágio resultará da média aritmé-
tica dos factores avaliados, numa escala de 0 a 20 valores.

25 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

30 de Outubro de 2003. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 1000244327

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 329/2003

Rectificação ao aviso n.º 298/2003 � concurso interno de
acesso limitado para três lugares de pintor principal,
carreira de operário qualificado, pintor.

Para os devidos efeitos se torna público que, por lapso, foi publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 267, de 18 de Novembro
de 2003, o aviso n.º 298/2003, com a seguinte inexactidão: onde se
lê «[...] três lugares de pintor principal, carreira de operário qualifi-
cado [...]» deve ler-se «[...] sete lugares de pintor principal, carreira
de operário qualificado [...]».

O referido concurso encontra-se aberto pelo período de 10 dias
úteis a contar da data da publicação da rectificação do presente avi-
so, cujas condições e requisitos constam do referido aviso.

19 de Novembro de 2003. � A Vice-Presidente da Câmara, He-
lena Louro. 1000244335

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 268, de 19 de Novembro
de 2003, a p. 24 802, foi publicado com inexactidão o aviso da
Câmara Municipal de Ponte de Sor. Assim, onde se lê «Joaquim
Sebastião Fontes» deve ler-se «Joaquim Fontes Sebastião».

21 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João José
de Carvalho Taveira Pinto. 1000244326

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso de rectificação

Concurso interno geral para provimento de um lugar de
director do Departamento de Administração Geral e
concurso interno geral para provimento de um lugar
de director do Departamento Técnico.

No Diário da República, 3.ª série, n.º 269, de 20 de Novembro
de 2003, foi publicado com inexactidão o aviso da Câmara Munici-
pal de São Pedro do Sul, registado sob o n.º 3000122749. Assim, no
n.º 13.1.1, onde se lê «[...] a) Tempo de serviço na carreira técnica
superior, nos seguintes termos:» deve ler-se «[...] a) Tempo de ser-
viço na função pública, nos seguintes termos:».

24 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 1000244348
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

NUCLEARMED � INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social convoco os Srs. Accionistas
da sociedade NUCLEARMED � Instituto de Medicina Nuclear, S. A.,
com sede na Rua dos Arneiros, 64, em Lisboa, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7603, com o
capital social de € 75 000, titular do cartão de identificação de pes-
soa colectiva n.º 504023977, para reunirem em assembleia geral na
dita sede social, no dia 28 de Janeiro de 2004, pelas 18 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o aumento do capital social de € 75 000 para
€ 300 500, na modalidade de novas entradas em dinheiro, a
subscrever pelos actuais accionistas;

2) Eleição do suplente do órgão de fiscalização para o quadriénio
em curso 2001-2004.

Atendendo ao disposto no artigo 10.º do contrato social:
A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os accio-

nistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam, sem
qualquer limitação.

2 de Dezembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Filipe Nobre Neves de Oliveira. 3000124941

AVISOS

PREVILABOR � ANÁLISES CLÍNICAS, SAÚDE
OCUPACIONAL E PREVENTIVA, L.DA

Rua de Maria da Fonte, 54, 1.º, em Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 126.

Número de identificação de pessoa colectiva: 502059664.

LABOCLÍNICA � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS, L.DA

Rua de Camilo Castelo Branco, 23, 3.º, em Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 52 379.

Número de identificação de pessoa colectiva: 500778426.

Aviso

Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos arti-
gos 100.º e 116.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os
sócios e credores das sociedades acima identificadas de que foi efec-
tuado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, apresenta-
ções n.os 33/031125 e 36/031125, o registo de um projecto de fusão
em que estas sociedades são intervenientes e no qual se propõe a in-
corporação na PREVILABOR � Análises Clínicas, Saúde Ocupacional
e Preventiva, L.da, da sociedade LABOCLÍNICA � Laboratório de
Análises Clínicas, L.da

O projecto de fusão e a documentação referida no artigo 101.º do
Código das Sociedades Comerciais ficam à disposição para consulta
dos sócios e credores das sociedades intervenientes na sede social das
mesmas, no horário de expediente, a partir do 8.º dia seguinte ao da
publicação do presente anúncio.

Os credores das sociedades participantes cujos créditos sejam ante-
riores à publicação deste anúncio poderão, no prazo de 30 dias a contar
da publicação deste anúncio no Diário da República, deduzir oposi-
ção judicial à fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para
a realização dos seus créditos.

A escritura pública de fusão será outorgada com prévia deliberação
das assembleias gerais das sociedades envolvidas, decorridos 30 dias a
contar da publicação deste anúncio no Diário da República.

9 de Dezembro de 2003. � Pela PREVILABOR � Análises Clíni-
cas, Saúde Ocupacional e Preventiva, L.da, Graciete Mariana Rosa
de Oliveira Felício. � Pela LABOCLÍNICA � Laboratório de Aná-
lises Clínicas, L.da, Graciete Mariana Rosa de Oliveira Felício.

3000124949

DIVERSOS

FTM � FUNDAOTURISMO, E. M.
Certifico, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei

n.º 58/98, de 18 de Agosto, que, de fl. 62 a fl. 63 v.º do livro de
escrituras diversas n.º 34 do notariado privativo da Câmara Munici-
pal do Fundão, se encontra exarada a escritura de constituição da
empresa pública municipal FTM � FUNDAOTURISMO, E. M., que
a seguir se reproduz e da qual fazem parte integrante os respectivos
estatutos que se anexam:

N.º 22/2003 � Escritura de Constituição de Empresa Pública
Municipal.

Aos 23 dias do mês de Setembro do ano 2003, nesta cidade do
Fundão, no edifício dos Paços do Município, perante mim, Maria
Manuela Doutor Franganito Duarte, chefe de secção, na qualidade
de notária privativa da Câmara Municipal do Fundão, compareceu
como outorgante:

Manuel Joaquim Barata Frexes, casado, natural da freguesia de
Alcaria, concelho do Fundão, com domicílio necessário neste edifí-
cio, outorgando na qualidade de presidente da Câmara Municipal e
em representação do município do Fundão, pessoa colectiva de di-
reito público n.º 506215695.

Verifiquei a identidade do outorgante, a qualidade a que se arroga
e a legitimidade dos poderes para intervir neste acto, por tudo ser
do meu conhecimento pessoal.

E por ele foi dito:
Que em cumprimento das deliberações tomadas pela Câmara Mu-

nicipal do Fundão em suas reuniões realizadas em 13 de Fevereiro e
22 de Maio do ano em curso, e sessão da Assembleia Municipal do
Fundão de 22 de Fevereiro do mesmo ano, pela presente escritura é
constituída, por tempo indeterminado, ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1,
alínea a), da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, uma empresa pública
municipal denominada FTM � FUNDAOTURISMO, E. M., deten-
tora do cartão provisório de identificação de pessoa colectiva e
entidade equiparada P506558932, com sede na Praça do Município,
no Fundão, ficando o conselho de administração, desde já, autoriza-
do a deslocá-la dentro do Fundão.

Que a referida empresa vai ter como objecto principal a promo-
ção do turismo no concelho do Fundão, assegurar a melhoria da
qualidade de vida da população local e a dinamização da actividade
económica através da indústria do turismo, bem como monitorizar
e garantir o cumprimento, quer da estratégia de actuação definida
quer dos regulamentos criados, para as intervenções turísticas no
concelho do Fundão, e pode exercer actividades acessórias, comple-
mentares ou conexas com o seu objecto social, directamente ou
através de participação em quem as desenvolva e ainda constituir
sociedades e participar no capital de outras.

Que esta empresa pública municipal vai reger-se pelas cláusulas
dos estatutos constantes do documento complementar elaborado nos
termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, o qual fica
a fazer parte integrante desta escritura, rubricado e assinado pelo
outorgante e por mim, notária privativa, e cujo outorgante declarou
conhecer perfeitamente, pelo que dispensou a sua leitura.

Que o capital social da FTM � FUNDAOTURISMO, E. M., in-
tegralmente subscrito, é de € 1 500 000, encontra-se realizado em
dinheiro, em 30 %, ou seja, € 450 000, conforme verifiquei pelo
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documento comprovativo do depósito efectuado na Caixa de Crédi-
to Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, em conta aberta
em nome da empresa, através da entrega que o município do Fundão
fez, verba que sai da rubrica orçamental 03.08.01.01.01, do seu or-
çamento.

Que enquanto não forem nomeados os membros dos diferentes
órgãos sociais, e ainda enquanto não se proceder ao registo definiti-
vo do pacto social, e das nomeações, ficam desde já o presidente da
Câmara Municipal do Fundão, Manuel Joaquim Barata Frexes, e o
vereador José de Sampaio Lopes autorizados a proceder ao movi-
mento da conta para custear despesas de constituição e início de
actividade.

A presente escritura foi submetida a fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas e visada por aquele órgão, em sessão diária de visto de
11 do mês em curso.

Assim o disse e reciprocamente aceitou, do que dou fé.
Arquivo, além de outros documentos:
Fotocópia autenticada dos Estatutos da FTM � FUNDAOTU-

RISMO, E. M., e respectivos estudos técnicos e económico-
-financeiros como documento complementar;

Certidões de parte das actas da Câmara Municipal do Fundão e
Assembleia Municipal do Fundão, realizadas em 13 de Fevereiro, 22
de Maio e 22 de Fevereiro, do ano em curso, respectivamente, com-
provativas de que foi aprovada a criação da empresa pública muni-
cipal FTM � FUNDAOTURISMO, E. M.;

Fotocópias autenticadas do certificado n.º 284069, comprovati-
vo de admissibilidade da denominação da empresa, emitido no dia
25 de Março do ano em curso, pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas e do cartão provisório de identificação de pessoa colec-
tiva e entidade equiparada P506558932.

Esta escritura foi por mim lida em voz alta ao outorgante e ex-
plicado o seu conteúdo e efeitos, com a advertência especial da
obrigatoriedade do registo deste acto no prazo de três meses, cum-
pridas que estejam as formalidades legais previstas no n.º 3 do arti-
go 5.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, do que mostrou ficar cien-
te e por isso vai assinar comigo.

23 de Setembro de 2003. � A Notária Privativa, Maria Manuela
Doutor Franganito Duarte. � Manuel Joaquim Barata Frexes.

CAPÍTULO I

Disposições fundamentais

SECÇÃO I

Denominação, sede e duração

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A FTM � FUNDAOTURISMO, E. M., ou, abreviadamente,
a FTM-EM, doravante designada por empresa, é uma empresa pú-
blica municipal, com personalidade jurídica e dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da alínea a) do
n.º 3 do artigo 1.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, regendo-se
pelo regime das empresas públicas e no que neste não for especial-
mente regulado pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais
constituídas sob a forma anónima.

2 � A empresa tem a sua sede na Praça do Município, no Fun-
dão, ficando o conselho de administração, desde já, autorizado a
deslocá-la dentro do concelho do Fundão, e é constituída por tempo
indeterminado.

SECÇÃO II

Objecto e atribuições

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A empresa tem como objecto principal promover o turismo
no concelho do Fundão.

2 � A empresa tem ainda como objecto assegurar a melhoria da
qualidade de vida da população local e a dinamização da actividade
económica através da indústria do turismo, bem como monitorizar
e garantir o cumprimento quer da estratégia de actuação definida
quer dos regulamentos criados para as intervenções turísticas no
concelho do Fundão.

3 � A empresa pode exercer actividades acessórias, complemen-
tares ou conexas com o seu objecto social, directamente ou através
de participação em quem as desenvolva.

4 � A empresa pode constituir sociedades e participar no capital
de outras.

ARTIGO 3.º

Atribuições

Para prossecução do respectivo objecto, compete designadamente
à empresa:

a) Concepção e desenvolvimento dos produtos turísticos;
b) Estabelecimento de uma rede de distribuição;
c) Desenvolvimento de uma política de incentivos à indústria do

turismo no concelho;
d) Criação de uma cultura turística no concelho;
e) Fomento da apetência das populações para o novo modelo de

desenvolvimento;
f) Apoio aos investidores que desejem investir no desenvolvimento

turístico do concelho.

CAPÍTULO II

Órgãos da empresa

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 4.º

Órgãos da empresa

1 � São órgãos de empresa e mandato:
a) O concelho de administração;
b) O fiscal único;
c) O conselho geral;
d) A assembleia geral.
2 � O mandato dos titulares dos órgãos da empresa coincidirá com

o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de
exoneração e da continuação de funções até à efectiva substituição.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 5.º

Composição e nomeação

O conselho de administração é o órgão de gestão da empresa, sendo
composto por três membros, um dos quais é o presidente, nomeados
e exonerados pela Câmara Municipal do Fundão.

ARTIGO 6.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração o exercício de todos
os poderes de administração de empresa e do seu património e os
constantes do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.

2 � O conselho de administração pode delegar num administra-
dor a gestão corrente da sociedade.

3 � O conselho de administração poderá delegar em qualquer um
dos seus membros algumas das suas competências, definindo em acta
os limites e as condições do seu exercício.

ARTIGO 7.º

Reuniões, deliberações e actas

1 � O conselho de administração fixará as datas e a periodicida-
de das suas reuniões ordinárias, no mínimo uma vez por mês, e reu-
nirá extraordinariamente sempre que seja convocado pelo presiden-
te, ou a requerimento da maioria dos seus membros.

2 � O conselho de administração não poderá funcionar sem a
presença da maioria dos seus membros.

3 � Os membros do conselho de administração podem fazer-se
representar por outros membros.

4 � O presidente ou quem o substituir tem voto de qualidade nas
deliberações tomadas.

5 � Devem ser lavradas actas de todas as reuniões em livro pró-
prio e assinadas pelos presentes.
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ARTIGO 8.º

Vinculação da empresa

A empresa vincula-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

do administrador-delegado, desde que em execução de deliberação do
conselho;

b) Pela assinatura de um dos seus membros, desde que o conselho
nele delegue poderes para o efeito;

c) Pela assinatura de mandatário, ou mandatários, no âmbito dos
poderes que lhes tenham sido conferidos, ou de procuradores especial-
mente constituídos, dentro dos limites da respectiva procuração.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 9.º

Competência

1 � A fiscalização da empresa é exercida por um fiscal único,
que terá de ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de
revisores de contas.

2 � Haverá ainda um fiscal único suplente para as falhas e ou
impossibilidades do fiscal único efectivo.

3 � Compete à Câmara Municipal do Fundão a nomeação e a
exoneração do fiscal único, quer o efectivo quer o suplente.

SECÇÃO IV

Conselho geral

ARTIGO 10.º

Função, constituição e composição

O conselho geral, que tem função consultiva, que concretiza atra-
vés da emissão de pareceres, será constituído pelas pessoas e ou
entidades que a Câmara Municipal defina.

1 � Para além dos referidos no corpo deste artigo, farão ainda
parte do conselho geral o presidente da Assembleia Municipal, dois
representantes desta e ainda um presidente de uma junta de freguesia
como representante das freguesias do concelho do Fundão.

2 � O conselho geral será presidido pelo presidente da Assem-
bleia Municipal do concelho do Fundão e na ausência deste por quem
os presentes escolherem.

3 � O presidente será secretariado pelo membro que o presidente
escolher e das suas reuniões será lavrada acta.

ARTIGO 11.º

Reuniões

O conselho geral reúne sempre que o seu presidente, a adminis-
tração da empresa, a Câmara Municipal do Fundão o solicite ou ain-
da quando 20 % dos seus membros o requeiram.

SECÇÃO V

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

A assembleia geral reúne, é formada e tem as competências defi-
nidas na lei.

SECÇÃO VI

Superintendência

ARTIGO 13.º

Superintendência da Câmara Municipal

1 � A superintendência da empresa far-se-á nos termos da Lei
n.º 58/98, de 18 de Agosto.

2 � A Câmara Municipal do Fundão fica desde já autorizada a
transformar a empresa em empresa de capitais públicos e ou empre-
sa de capitais maioritariamente públicos, bem como a fazer as ne-

cessárias alterações ao pacto social, dando cumprimento ao previs-
to na Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.

CAPÍTULO III

Capital, gestão financeira e patrimonial

SECÇÃO I

ARTIGO 14.º

Capital

O capital da empresa integralmente subscrito é de € 1 500 000,
encontrando-se realizado em 30 %, ficando, desde já, a Câmara Mu-
nicipal do Fundão autorizada a aumentá-lo, até ao limite máximo de
duas vezes o capital social actual, por uma ou mais vezes, no valor
que se mostre necessário ao bom funcionamento e equilíbrio da so-
ciedade, ou em virtude do disposto no artigo 13.º deste pacto.

ARTIGO 15.º

Princípios de gestão

1 � A gestão da empresa deve articular-se com os objectivos
prosseguidos pelo município do Fundão, visando a promoção do
desenvolvimento local e assegurando a sua viabilidade económica e
equilíbrio financeiro.

2 � Na gestão da empresa ter-se-ão em conta, nomeadamente,
os seguintes condicionalismos e objectivos:

a) Adaptação da oferta à procura economicamente rentável, sal-
vo quando sejam acordadas com a Câmara Municipal do Fundão es-
peciais obrigações decorrentes de contratos-programa a celebrar;

b) Prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da explo-
ração a médio prazo;

c) Fixação de objectivos económico-financeiros de médio prazo,
designadamente no que respeita a remuneração do trabalho e do
capital investido ou à obtenção de um adequado autofinanciamento;

d) Minimização dos custos de exploração, mediante o melhor
aproveitamento dos recursos postos à disposição da empresa;

e) Subordinação de novos investimentos a critérios de decisão
empresarial, período de recuperação de capital e grau de risco, ex-
cepto quando sejam acordados com a Câmara Municipal do Fundão
outros critérios;

f) Adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a
financiar;

g) Compatibilidade de estrutura financeira com a rendibilidade da
exploração e o grau de risco da actividade;

h) Adopção de uma gestão previsional por objectivos, assente na
descentralização e delegação de responsabilidades e adaptação a di-
mensão da empresa;

i) Recrutamento do pessoal deve ser orientado por métodos de
selecção adequados à comprovação da competência e idoneidade dos
candidatos.

SECÇÃO II

Gestão financeira

ARTIGO 16.º

Receitas

Constituem receitas da empresa:
a) As provenientes da sua actividade e as resultantes de serviços

prestados no seu âmbito;
b) O rendimento dos bens próprios;
c) As comparticipações, dotações e subsídios que lhes sejam des-

tinados;
d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua oneração;
e) As doações, heranças e legados;
f) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e lon-

go prazo, bem como de emissão de obrigações;
g) Quaisquer outras que a lei ou o contrato venham a perceber.

ARTIGO 17.º

Aplicação dos resultados

1 � Os resultados positivos de cada exercício, bem como os tran-
sitados de exercícios anteriores, terão o seguinte destino:

a) Compensação de prejuízos que hajam transitado de exercícios
anteriores;
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b) Constituição ou reforço de reservas e fundos obrigatórios;
c) Constituição ou reforço de reservas facultativas.
2 � As propostas de aplicação dos resultados positivos de cada

exercício são submetidas, até 30 de Março de cada ano, a aprovação
da Câmara Municipal.

ARTIGO 18.º

Reservas

1 � A empresa deverá constituir as reservas julgadas necessárias,
sendo, porém, obrigatória a constituição de reserva legal.

2 � Constitui reserva legal a dotação anual correspondente a 10 %
do resultado líquido do exercício deduzido da quantia necessária a
cobertura de prejuízos transitados, reserva essa que somente poderá
ser utilizada para incorporação no capital ou para cobertura de pre-
juízos transitados.

ARTIGO 19.º

Instrumentos de gestão previsional

1 � A gestão económica e financeira da empresa é disciplinada,
no mínimo, pelos seguintes instrumentos de gestão provisional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e
financeiros;

b) Orçamento anual de receitas e despesas com autonomização
do capital de investimentos;

c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de
proveitos e de custos;

d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional;
f) Contratos-programa, quando os houver.
2 � Os instrumentos de gestão previsional deverão ser remetidos

à Câmara Municipal do Fundão para aprovação, até 30 de Outubro
do ano anterior àquele a que respeitem.

ARTIGO 20.º

Planos de actividades, de investimento e financeiros

1 � Os planos plurianuais e anuais de actividades, de investi-
mentos e financeiros devem estabelecer a estratégia a seguir pela
empresa, sendo reformulados sempre que as circunstâncias o justi-
fiquem.

2 � Os planos de actividades de investimentos e financeiros de-
verão ser completados com os desdobramentos necessários para
permitir a descentralização de responsabilidades e o adequado con-
trolo de gestão.

3 � Os instrumentos provisionais deverão explicitar a forma
como procuram concretizar os planos plurianuais, referindo, nomea-
damente, os investimentos projectados e as respectivas fontes de
financiamento.

ARTIGO 21.º

Contratos-programa

1 � A empresa celebrará com o município do Fundão contratos-
-programa sempre que este pretenda que aquela prossiga objectivos
sectoriais, realize investimentos de rendibilidade não demonstrada
ou adopte preços sociais. Nos mencionados contratos serão acorda-
das as condições a que as partes se obrigam para a realização dos
objectivos programados.

2 � Os contratos-programa integrarão o plano de actividades da
empresa para o período a que respeitam.

3 � Dos contratos-programa constará, obrigatoriamente, o mon-
tante dos subsídios e das indemnizações compensatórias que a em-
presa terá direito a receber como contrapartida das obrigações assu-
midas.

SECÇÃO III

Gestão patrimonial

ARTIGO 22.º

Património e sua gestão

1 � O património da empresa é considerado pelos bens e direitos
recebidos do município do Fundão e por todos aqueles que venha a
adquirir para ou no exercício da sua actividade.

2 � O património da empresa será gerido de forma equilibrada,
com vista ao seu total aproveitamento, tendo em conta o objecto e
razão de ser da empresa.

CAPÍTULO IV

Pessoal

ARTIGO 23.º

Estatuto do pessoal

O estatuto do pessoal baseia-se no regime de contrato individual
de trabalho, sendo a contratação colectiva regulada pela lei geral.

ARTIGO 24.º

Participação na gestão

1 � Nos termos da lei é assegurada a participação efectiva dos
trabalhadores na gestão da empresa.

2 � A participação na gestão é efectivada através de reuniões com
os representantes dos trabalhadores, a quem compete emitir parecer
relativamente a alterações nos honorários de trabalho aplicáveis a
todos ou a parte dos trabalhadores da empresa, ao estabelecimento
do plano anual de férias dos trabalhadores e a quaisquer medidas de
que resulte uma diminuição sensível dos efectivos humanos da em-
presa ou agravamento substancial das suas condições de trabalho:

a) Propor, junto do órgão de gestão, medidas que contribuam para
a melhoria qualitativa e quantitativa da produtividade;

b) Apresentar sugestões, recomendações e critérios tendentes à
formação profissional dos trabalhadores e, em geral, à melhoria da
qualidade de vida no trabalho e das condições de higiene e segurança.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 25.º

Obras promovidas pela empresa

1 � As obras promovidas pela empresa, na prossecução do res-
pectivo objecto, executadas no regime de administração directa ou
de empreitada, não carecem de licenciamento municipal.

2 � Os projectos das obras mencionadas devem ser sujeitos a
prévia aprovação da Câmara Municipal, nos termos da legislação
aplicável.

ARTIGO 26.º

Responsabilidade da empresa

Pelos actos e factos imputados à empresa responderá exclusiva-
mente o seu património.

ARTIGO 27.º

Extinção e liquidação

1 � A extinção da empresa é da competência da Assembleia
Municipal do Fundão, sob proposta da sua Câmara Municipal.

2 � A extinção pode visar a organização das actividades da em-
presa, mediante a sua cisão ou fusão com outras, ou destinar-se a
pôr termo a essa actividade, sendo neste caso seguida de liquidação
do respectivo património, em termos a definir pela Câmara Munici-
pal.

ARTIGO 28.º

Interpretação

As dúvidas e os esclarecimentos de quaisquer questões relativas à
interpretação dos presentes estatutos são da competência da Câma-
ra Municipal do Fundão.

Projecto de estatutos

1 � Introdução. � O presente documento tem como objectivo
principal fundamentar a criação, por parte da Câmara Municipal do
Fundão, de uma empresa municipal, a FTM � EM, no intuito de
transformar o concelho do Fundão no líder do mercado turístico
regional.

2 � Porquê o turismo? � Após uma análise preliminar a diver-
sos sectores chave da economia, optou-se por seguir uma linha de
desenvolvimento em que o sector do turismo e lazer, dada a sua
transversalidade sectorial, pode assumir um papel privilegiado no
desenvolvimento económico e social sustentado.

O sector do turismo e lazer é, quando desenvolvido de forma sus-
tentada, factor de desenvolvimento económico, proporcionando
benefícios de longo prazo às economias locais.
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O turismo, quando promovido de forma sustentada, coloca em
evidência as especificidades locais, valoriza o património cultural,
preserva as tradições locais, assumindo-se desta forma como um novo
modelo de afirmação e desenvolvimento económico e social.

Implica uma rede complexa de actividades económicas envolvi-
das no fornecimento de alojamento, alimentação e bebidas, trans-
portes, animação e serviços para os turistas.

O turismo é veículo privilegiado para influenciar positivamente o
desenvolvimento sócio-cultural das populações.

De realçar ainda a crescente importância estratégica que tem vin-
do a ser dada ao sector do turismo, e que resulta, naturalmente, da
cada vez maior contribuição do sector para a economia, como res-
salta do quadro seguinte:

Peso do turismo na economia (previsões para 2002)

(Percentagem)

Mundo Europa Portugal

PIB .............................................................. 10,0 10,8 15,5
Emprego ..................................................... 7,8 11,9 16,9
Investimento ............................................... 9,2 10,3 16,1

Fonte: World Travel & Tourism Council.

3 � O turismo no concelho do Fundão:
3.1 � Situação actual:
A) Recursos do concelho do Fundão. � A análise diagnóstico rea-

lizada a todas as freguesias do Fundão permitiu tomar conhecimento
com a realidade do concelho, que, de forma sistematizada e resu-
mida, se apresenta nos pontos seguintes:

Grande disparidade entre as regiões este e oeste do concelho, em
termos de paisagem e estrutura da propriedade;

Algumas áreas do concelho fortemente descaracterizadas por for-
ça da construção «moderna»;

Lacunas ao nível da informação e sinalização turística;
Potencial para turismo activo/natureza da serra da Gardunha cla-

ramente desaproveitado;
Risco de desaparecimento das actividades artesanais tradicionais;
Necessidade de revitalização da gastronomia local, promovendo a

valorização dos produtos locais.
B) Posicionamento turístico. � Para determinar o actual posicio-

namento do concelho do Fundão no mercado turístico regional
utilizou-se o indicador estatístico «Dormidas em estabelecimentos
hoteleiros», produzido pelo Instituto Nacional de Estatística. De
acordo com este indicador, o Fundão ocupava em 2000 (último ano
disponível) o 4.º lugar no ranking regional, com 40 000 dormidas
em estabelecimentos hoteleiros, tendo este indicador crescido cerca
de 10 % ao ano entre 1991 e 2000.

Gráfico: Posicionamento turístico concelhio
(número de dormidas) � 2000

4 � Instrumento de operacionalização:
4.1 � FTM � EM. � O aparecimento de uma empresa munici-

pal no concelho do Fundão pretende ser a base para a introdução de
um novo paradigma de desenvolvimento económico e social no
Fundão, alicerçado numa lógica de potencialização das característi-
cas endógenas do concelho, utilizando como veículo o sector do
turismo pela sua já referida capacidade de, através da valorização do
autêntico e do real, promover o desenvolvimento sustentado.

Na base da sua criação está um pressuposto que se afigura essen-
cial para o desenvolvimento turístico de um concelho/região: o Fun-
dão deve transformar-se num destino turístico para o ano inteiro,
isto é, deve ser capaz de atrair visitantes ao longo de todo o ano,
oferecendo aos seus visitantes equipamento de suporte (restauração,
alojamento, etc.), bem como actividades de animação, que permi-
tam fomentar a sua «retenção» no concelho, contribuindo assim para
o aumento da permanência média de turistas, bem como para o au-
mento da despesa média diária por turista, dois indicadores turísticos
em que o concelho do Fundão apresenta uma performance clara-
mente negativa.

4.1.1 � Vantagens. � Este instrumento é o que se perfila como
o mais adequado aos objectivos definidos, tendo em consideração os
seguintes factores:

Possibilidade de apresentação de candidaturas a fundos comple-
mentares, àqueles a que uma câmara municipal pode aceder;

Necessidade de criação de uma entidade que possibilite o enqua-
dramento de alguns dos projectos em desenvolvimento na Câmara,
ao abrigo do PITTER/PIQTUR, beneficiando de fundos adicionais;

Instrumento que permite uma maior agilidade na tomada de deci-
são, assim como adquire uma capacidade de concretização, com uma
estrutura mais flexível;

Facilitação na articulação/comunicação com entidades privadas
exteriores;

Habilitar o município com um instrumento que lhe possibilite a
adopção de um posicionamento pró-activo na identificação e pro-
moção de projectos de interesse relevante para o desenvolvimento
do concelho e a melhoria da qualidade de vida das populações;

Criar um quadro de intervenção claro para os agentes económi-
cos, com o objectivo de atrair/fixar investimento para o concelho.

4.1.2 � Missão. � A missão da FTM � EM é:
Promover o turismo no concelho, nomeadamente através de:
Concepção e desenvolvimento dos produtos turísticos;
Estabelecimento de uma rede de distribuição;
Desenvolvimento de uma política de incentivos à indústria do

turismo no concelho;
Criação de uma «cultura turística» no concelho;
Fomento da apetência das populações para o novo modelo de

desenvolvimento;
Apoio aos investidores que desejem investir no desenvolvimento

turístico do concelho;
Assegurar a melhoria da qualidade de vida da população local e a

dinamização da actividade económica através da indústria do turis-
mo;

Monitorizar e garantir o cumprimento quer da estratégia de actua-
ção definida quer dos regulamentos criados, para as intervenções
turísticas no concelho.

Portanto, à FTM � EM caberá desempenhar uma função de pro-
motora do desenvolvimento (turístico e global) e uma função de re-
guladora, para garante da qualidade do turismo no Fundão.

4.1.3 � Departamentos funcionais. � A FTM � EM terá uma
estrutura orgânica ligeira e flexível, capaz de garantir a operaciona-
lização da estratégia definida através da correcta gestão do lança-
mento e acompanhamento da implementação dos projectos, e bem
assim a endogeneização dos conhecimentos e práticas decorrentes e
associadas a cada um desses projectos, de forma a constituir a estru-
tura que, estável e de forma sustentada, há-de ser o garante da op-
timização na utilização dos recursos e da qualidade do turismo no
concelho do Fundão.

Esta estrutura, projectada para funcionar com reduzidos custos
fixos há-de recorrer, natural e necessariamente, à contratação de
serviços que garantam a indispensável consonância de orientações e
o sincronismo com a programação na concretização das acções e
projectos a empreender.

4.1.4 � Análise de viabilidade económica e financeira. � A aná-
lise de viabilidade da FTM � EM tem por base a estrutura funcio-
nal/organizacional atrás definida, tendo em vista garantir a concre-
tização das orientações estratégicas definidas e bem assim a
promoção e desenvolvimento dos projectos dele integrantes. Esque-
maticamente essa estrutura será constituída pelos seguintes órgãos:

Órgãos sociais:
Conselho de administração (três administradores);
Conselho geral;
Um fiscal único � ROC (revisor oficial de contas);
Uma secretária;
Departamento técnico, com quatro postos de trabalho, responsá-

vel pelo acompanhamento da aplicação das linhas de orientação
definidas e pelo lançamento e monitorização das acções de controlo
de qualidade de serviços e dos regulamentos;

Departamento administrativo e financeiro, com quatro postos de
trabalho, responsável pela elaboração e aplicação dos procedimen-
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tos globais de gestão (financeira, administrativa, recursos humanos
e outros recursos), cabendo-lhe também assegurar o adequado funcio-
namento das relações com as diversas entidades intervenientes no
processo de desenvolvimento.

A empresa estruturada segundo o modelo organizacional esque-
matizado irá ter a responsabilidade de, com os meios próprios e com
o recurso a contratação de serviços, fazer o lançamento das acções
que lhe permitam, nomeadamente:

Promover e acompanhar a implementação dos projectos a desen-
volver sob sua responsabilidade exclusiva;

Promover a angariação dos investidores privados que assegurem o
desenvolvimento dos projectos cuja promoção seja de responsabili-
dade exclusivamente privada;

Assegurar o desenvolvimento e a estruturação dos projectos cuja
promoção seja de responsabilidade exclusivamente privada;

Assegurar a promoção e o marketing global dos projectos a im-
plementar.

A) Pressupostos adoptados. � A análise de viabilidade económico-
-financeira da FTM � EM incorpora duas origens distintas de fluxos:

Integração dos fluxos das análises de viabilidade individuais dos
projectos promovidos exclusivamente pela FTM � EM;

Funcionamento da estrutura organizacional própria da FTM �
EM, nomeadamente receitas e custos de funcionamento, investimento
em equipamento não produtivo e fontes de financiamento.

O período de análise considerado foi de 2003 a 2012, o qual in-
clui três anos de investimento e sete anos de exploração dos projec-
tos promovidos exclusivamente pela FTM � EM.

B) Estruturação financeira. � A estruturação financeira do inves-
timento a suportar pela FTM � EM para concretizar os projectos
foi definida tendo em conta o tipo de promotor, o tipo de negócio
e os condicionalismos dos sistemas de incentivos aplicáveis aos pro-
jectos de investimento a levar a cabo.

De referir que o peso relativo dos capitais próprios assumido na
estrutura de financiamento permite dar um grau de confiança para o
exterior, para além de garantir uma boa sustentabilidade financeira.

Capitais próprios. � Os fundos próprios a disponibilizar pela
FTM � EM serão de 1,5 milhões de euros, correspondente ao capi-
tal social, a realizar em três anos, da seguinte forma:

Quadro: Realização do capital social
(Em euros)

Descrição 2003 2004 2005

Capital social ............... 450 000 763 660 286 340

Total .......... 450 000 1 213 660 1 500 000

Programa de incentivos. � Os programas a que a FTM � EM po-
derá candidatar-se para obter apoio à concretização dos seus projec-
tos são os seguintes:

INTERREG � Taxa de comparticipação: 60 % sem investimen-
to elegível;

POC � Taxa de comparticipação: 60 % sem investimento elegí-
vel;

SIVETUR � Taxa de comparticipação: 45 % sem investimento
elegível;

PIQTUR e PITTER � Taxa de comparticipação: 25 % sem in-
vestimento elegível.

Outros fundos. � Tendo em conta o montante de fundos pró-
prios a realizar pela FTM � EM, bem como o montante de subsí-
dios calculado, existem outras origens que concorrem para cobrir os
custos com o investimento, nomeadamente as verbas que virão a
ser obtidas através das candidaturas integradas no PITTER, PIQTUR
e outros programas.

Do exposto, a montagem financeira da FTM � EM assume a se-
guinte estrutura:

Quadro: Montagem financeira
(Em euros)

Descrição Montante

Fundos próprios ......................................................... 1 500 000
Subsídios e outros fundos ........................................... 8 639 767

Total ................................ 10 139 767

Poderá, caso se verifique a necessidade e dentro dos limites defi-
nidos pela legislação, recorrer a financiamento bancário de curto
prazo para cobrir eventuais necessidades pontuais de tesouraria.

C) Resultados da avaliação. � Na análise de viabilidade
económico-financeira da FTM � EM foi utilizado o método do DCF
(Discounted Cash Flow), que permite determinar os indicadores de
avaliação � TIR (taxa interna de rentabilidade) do projecto e VAL
(valor actual líquido) do projecto.

Para o cálculo do VAL do projecto foi utilizada uma taxa de des-
conto de 6,96 %.

Da análise dos resultados é possível inferir que a estruturação
organizacional concebida para a FTM � EM permite uma auto-sustenta-
ção que se traduz em resultados positivos, ao longo de todo o período
de exploração, exceptuando os dois primeiros anos de investimento.

De referir as necessidades de tesouraria no 1.º e 3.º ano de exploração.
Tal facto deve-se, essencialmente, ao volume de custos de estrutura
face ao volume de receitas geradas, dado que apenas alguns dos pro-
jectos promovidos pela FTM � EM se encontram em exploração.

Tendo por base o conceito subjacente à estruturação funcional da
FTM � EM, bem como a sua missão, não se deverá analisar per si
os resultados da sua viabilidade económico-financeira, dado que esta
constitui um instrumento de captação e suporte de investimento pri-
vado, traduzindo uma alavancagem financeira.

Com base nos mapas financeiros (em anexo), obtiveram-se os
seguintes indicadores de avaliação para um período de avaliação de
10 anos (3 anos de investimento + 7 anos de exploração):

TIR de projecto � 9,93 %;
VAL de projecto � 0,968 milhões de euros.
Da análise dos resultados, e de acordo com o atrás mencionado,

trata-se de um projecto dinamizador, que garante a sua auto-
-sustentabilidade.

De salientar que a análise efectuada não tem em conta quaisquer efei-
tos de possíveis reduções de custos, nem de outras sinergias, que, muito
provavelmente, irão resultar aquando da implementação da estrutura
organizacional da FTM � EM e do conjunto dos projectos a promover.

1000240894

ANEXO
Demonstração de resultados
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Balanço

Cash flow livre alanvancado
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ANADIA

VILACANHA � CABELEIREIRO E DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2094/
20031009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031009.

Certifico que entre José Maria Augusto, divorciado, e Rosa Maria
Castanheira Coelho, divorciada, foi constituída a sociedade em epígrafe
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VILACANHA � Cabeleireiro e
Desenho, L.da

2 � A sociedade em a sua sede na Rua de Trás, sem número de
polícia, lugar de Canha, freguesia de Arcos, concelho de Anadia.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de cabeleireiro e
prestação de serviços de desenho para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os José Maria Augusto e Rosa Maria Castanheira Coelho.

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 ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessário 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.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2004903465

AVEIRO

NCS 93 CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3054/
930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502953276;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/031006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente António Manuel Quintinha Olivei-
ra, por renúncia desde 1 de Janeiro de 1994.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003620532

CASTELO DE PAIVA

SABER PLENO � APOIO TERAPÊUTICO
E PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Sede: Largo do Conde, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 506/20030826; identificação de pessoa colectiva n.º P
506690954; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030826.

Certifico que entre Isabel Maria da Conceição Ferreira Assunção
da Silva, casada com João Carlos Ribeiro da Silva, na comunhão de
adquiridos, e Maria de Fátima Valente Gonçalves Pinto Miranda, ca-
sada com José Armando Duarte Silva Miranda, na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Saber Pleno � Apoio Terapêutico
e Psicopedagógico, L.da

2 � Tem a sua sede no Largo do Conde, freguesia e concelho de
Castelo de Paiva.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede 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 na investigação e desenvolvimen-
to de estudos e apoios de intervenção, terapêutica, psicopedagógica;
consulta e formação em todas as áreas atrás descritas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeado gerente o não sócio João Carlos
Ribeiro da Silva, casado, residente na Rua de Alexandre Herculano,
332, 3.º esquerdo, em São João da Madeira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968469

VETPAIVA � CENTRO CLÍNICO VETERINÁRIO, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 104, rés-do-chão, fracção B,
Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 505/20030807; identificação de pessoa colectiva n.º P 506626954;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030807.

Certifico que entre Nuno Alexandre Praça de Araújo e Silva e Jor-
ge Manuel Ferreira da Mota, solteiros, maiores, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VETPAIVA � Centro Clínico
Veterinário, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede situar-se-á na Rua do 25 de Abril, 104, rés-do-chão,
fracção B, da freguesia de Sobrado, concelho de Castelo de Paiva,
podendo a gerência transferi-la para qualquer outro local do mesmo
concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em centro clínico veterinário.

ARTIGO 4.º

O capital social, no montante de 7500 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e representado por duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Nuno
Alexandre Praça de Araújo e Silva, e outra, do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Ferreira da Mota.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a estranhos deverá ser autorizada pela

sociedade.
3 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, seguidamente,

terão direito de preferência na cessão de quotas a estranhos.
4 � Se o direito de preferência for devolvido aos sócios e houver

mais do que um interessado no exercício desse direito, será a quota
dividida entre os que o exerceram e na proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida
pelos sócios Nuno Alexandre Praça de Araújo e Silva e Jorge Manuel
Ferreira da Mota, que ficam, desde já, nomeados para essas funções.

2 � A assembleia geral fixará a remuneração da gerência e elege-
rá, se necessário, outros gerentes, sócios ou não.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obrigar-se-á, em todos os actos e contratos, in-
cluindo os de aquisição, registo e alienação de viaturas automóveis e
alienação ou oneração de bens imóveis e alienação, oneração ou lo-
cação de estabelecimentos comerciais, com a intervenção dos dois
gerentes que ora ficam nomeados.

2 � A gerência poderá constituir procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos e contratos.

3 � Aos gerentes é proibido obrigarem a sociedade em negócios
que lhe são estranhos, nomeadamente letras de favor.

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis de cada exercício terão a aplicação que a
assembleia geral deliberar, por maioria simples.

ARTIGO 9.º

Para além dos casos previstos na lei, os sócios poderão fazer-se
representar nas assembleias gerais por qualquer pessoa a quem hajam
conferido poderes para esse efeito.

ARTIGO 10.º

As deliberações sociais serão tomadas por maioria simples, quando
a lei ou os estatutos não exigirem outra maioria; mas a deliberação
que tenha por objecto a dissolução da sociedade, terá de ser tomada
por unanimidade.

ARTIGO 11.º

1 � As quotas serão amortizadas por deliberação da assembleia
geral, nos seguintes casos:

a) Quando houver acordo com o sócio titular da quota a amortizar;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou apreensão

em processo judicial ou dada em garantia pelo seu proprietário;
c) Quando o titular da quota, se for sociedade, deixar de ter perso-

nalidade jurídica por dissolução ou falência;
d) Quando o sócio pratique qualquer acto que, no entender da

assembleia geral, ofenda gravemente os interesses da sociedade;
e) Em caso de transmissão por morte do seu titular.
2 � O preço da amortização da quota será o que resultar do valor

da mesma em função do último balanço.
3 � A amortização considerar-se à efectuada com a respectiva

deliberação social e com o pagamento ou depósito à ordem, de quem
de direito, do respectivo preço, na Caixa Geral de Depósitos.

4 � Na hipótese prevista na alínea e) do n.º 1, a amortização
considerar-se-á operada por efeito automático da morte do titular da
quota, salvo se a sociedade, pelos sócios sobrevivos, renunciar ao di-
reito.

5 � O não pagamento ou depósito do valor da quota, encontrados
nos termos do n.º 2 e previsto no n.º 3, no prazo de 90 dias, é con-
siderado renúncia à amortização para efeitos do número anterior.

ARTIGO 12.º

1 � Dissolvida que seja a sociedade, os sócios exercerão a função
de liquidatários, podendo o activo que restar, após pagamento do
passivo social, ser partilhado em espécie.

2 � Se mais do que um sócio pretender receber em espécie um ou
vários dos bens a partilhar e não houver acordo entre os pretenden-
tes, proceder-se á a sua adjudicação àquele que mais oferecer.

ARTIGO 13.º

Por deliberação dos sócios, tomada por maioria simples, poderão
ser derrogadas as normas dispositivas do Código das Sociedades Co-
merciais, aplicadas às sociedades por quotas.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968450

OLIVEIRA DO BAIRRO

GEOTÉCNICA DA RIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 853; identificação de pessoa colectiva n.º 502373229;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, averbamento n.º 1 à inscrição
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n.º 11, inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e data das apre-
sentações: 2, 3, 4 e 5/031022.

Certifico que foram registados:
1 � A cessação de funções de gerente de Ana Margarida Madail de

Almeida, por destituição de 9 de Outubro de 2003.
2 � A nomeação de gerente da sócia Sandra Cristina Bispo Ladei-

ra, solteira, maior, residente na Rua de Cândido dos Reis, 41, 2.º es-
querdo, Aveiro.

Data da deliberação: 9 de Outubro de 2003.
3 � A cessação de funções de gerente da sócia Sandra Cristina Bispo

Ladeira, por destituição de 13 de Outubro de 2003.
4 � A nomeação de gerente da não sócia Rosa Maria Purificação

Abrantes Ribeiro de Abreu, divorciada, residente na Rua do Foral, 48,
3.º direito, Oliveira do Bairro.

Data da deliberação: 13 de Outubro de 2003.

Está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925523

OVAR

M. S. GODINHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2372/
020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505783886.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 2002437750

PINTURA E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
ANTÓNIO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2395/
020404; identificação de pessoa colectiva n.º 505979799.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 2002437742

BIOSABÃO � FÁBRICA DE DETERGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1713/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 503718998.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 2002437777

VAZ & SILVA � COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2249/
010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505637898.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 2002437785

ELECTRO FAÍSCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 955/
890420; identificação de pessoa colectiva n.º 502147709.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 2002437661

RUBIDI 2 � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2069/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 505119374.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002437076

TRANSPORTES EM TÁXI � DE MANUEL PINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2183/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505428270.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002193959

VILAR & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2523/
020718; identificação de pessoa colectiva n.º 506050092.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164803

SINTÉTICA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2443/
020724; identificação de pessoa colectiva n.º 506221695.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164781

MAZELPIL � MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2368/
020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505712725.
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Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164790

TRANSPORTES MARINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1808/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504322451.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164757

MANUEL S. SOUSA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2225/
010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505404621.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164773

PORTUVAESSEN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E AFINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1986/
000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504471732.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164722

FRI-ICE � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO APARELHOS
FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2301/
011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505776685.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002436940

TAVARESAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1225/
921125; identificação de pessoa colectiva n.º 502880740.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164765

SALÃO DE CABELEIREIRO DE HOMENS OVARENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1379/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503249297.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002436630

CADERNO DIGITAL � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2108/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505216752.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2000164749

MANUEL PEREIRA DIAS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 486/
770406; identificação de pessoa colectiva n.º 500652120.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2002437483

BRANDÃO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1578/
961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503771252.

Certifico que, em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2002437394

ERNESTO DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 771/
860404; identificação de pessoa colectiva n.º 501652833.

Certifico que, em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2002437408

RESENDE & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2031/
000529; identificação de pessoa colectiva n.º 504967240.
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Certifico que, em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2000004717

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CAFRADISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1909/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504456288.

Certifico que, em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2002437432

DUIZAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1908/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504518470.

Certifico que, em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2002437424

ANABELA VENTURA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1703/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504059823.

Certifico que, em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2000009018

MANIDRA � MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
E TUBARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1944/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504772910.

Certifico que, em 24 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pe-
reira Pereira Jorge. 2002435103

SANTA MARIA DA FEIRA

LUGAR COMUM � OBJECTOS DE DECORAÇÃO
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5086/970522; identificação de pessoa colectiva
n.º 503945854; número e data do depósito: 2214/01072002.

Certifico que, foram depositados na pasta a sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

20 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia de Bastos. 1000240728

FREITAS, JUSTINO & LOUREIRO, L.DA

Sede: Vilares, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5850/990218; identificação de pessoa colectiva n.º 504410490;
número da prestação de contas: 2319; data do depósito: 020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000240727

TALHO SANTA MARIA ADELAIDE, L.DA

Sede: Avenida da Seixa, 765, Zona Industrial, Argoncilhe,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4936/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503782386;
número da prestação de contas: 2300; data do depósito: 020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000240724

FEIRACORK � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Zona Industrial da Silveirinha, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3883/930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503067687;
número da prestação de contas: 2301; data do depósito: 020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000240722

CARLOS GOMES & RELVAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Elísio de Castro, 85, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4919/961204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503781533; número da prestação de contas: 2311; data do de-
pósito: 020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000240721

MATERFEIRA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Paulo de Sá, 10, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5472/980324; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504117971; número da prestação de contas: 2312; data do de-
pósito: 020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000240720

HIGHGROVE � ARRÁBIDA � CLUB RESIDENCIAL, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6664/001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504643541; número da prestação de contas: 2377; data do de-
pósito: 020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000240719

DENCI OUTSOURCING � SERVIÇOS DE OUTSOURCING, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6513/000721; identificação de pessoa colectiva
n.º 504737660; número da prestação de contas: 2376; data do de-
pósito: 020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000240718

MOREIRA DE PINHO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2574/881107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502059842; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 41/
030725.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 6.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes ao sócio Manuel Martins Vieira.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel Martins
Vieira, desde já nomeado gerente.

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente, ora nomeado.

O texto actualizado do contrato, foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000241769

CLÍNICA DENTÁRIA DE CANEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5491/980401; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133667; número e data do depósito: 2209/01072002.

Certifico que, foram depositados na pasta a sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000241768

REVINU � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
PNEUMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5555/980520; identificação de pessoa colectiva n.º 504578499;
número e data do depósito: 2143/01072003.

Certifico que, foram depositados na pasta a sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

13 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000241767

TÁXI MOSTEIRO E CANEDO, L.DA

Sede: Mosteiro, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6594/001004; identificação de pessoa colectiva
n.º 504834088; número da prestação de contas: 2360; data do de-
pósito: 020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000241765

FIRCOR � CORTIÇAS, L.DA

Sede: Moure, Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3927/931112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503220400; número da prestação de contas: 2362; data do de-
pósito: 020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000241764

DUARTE & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2347/880105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501917454; número da prestação de contas: 2214; data do de-
pósito: 010702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

21 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 1000241763

A. G. MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Albardo, Vila Maior, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4478/950818; identificação de pessoa colectiva
n.º 503557200; número da prestação de contas: 2359; data do de-
pósito: 020702.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000241762

ALCIDES RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua da Lagoa, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2743/890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502143517;
número da prestação de contas: 2383; data do depósito: 020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000240717

HIGHGROVE � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
SGPS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6171/991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504641050;
número da prestação de contas: 2378; data do depósito: 020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000240716

HIGHGROVE � INGLESINHOS � CLUB-RESIDENCIAL, S. A.
Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6665/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 504770349;
número da prestação de contas: 2379; data do depósito: 020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000240715

HIGHGROVE � CLUBES RESIDENCIAIS, S. A.
Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6034/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504304801;
número da prestação de contas: 2380; data do depósito: 020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000240714

ANTÓNIO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1572/800905; identificação de pessoa colectiva n.º 501054286;
número e data do depósito: 2409/04072002.

Certifico que, foram depositados na pasta a sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000240713

TRANSJUSTO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4720/960523; identificação de pessoa colectiva
n.º 503657867; número e data do depósito: 2408/04072003.

Certifico que, foram depositados na pasta a sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000240712

VALE DE CAMBRA

ANÍBAL MOREIRA DA COSTA � ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 546/950118; identificação de pessoa colectiva n.º 503339687;
número e data da entrega: 1/20031029.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício de 2002.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002777055

MAMSOP � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 298/880122; identificação de pessoa colectiva n.º 501924191;
número e data da entrega: 2/20031029.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício de 2002.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002757453

BEJA
BEJA

CORPUS PAX � CENTRO DIETÉTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1741/
031007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/031007.

Certifico que Paula Maria Alhinho Coxilha constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corpus Pax � Centro Dietético,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Diogo Fernandes, 4,
freguesia de São João Batista, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos dietéticos, de
cosmética, perfumaria e higiene corporal e acessórios de moda. Pres-
tação de serviços na área de naturopatia e estética profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à única sócia.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já, nomeada gerente, com ou sem remuneração
conforme ela decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104233

L. A. CAMEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 229/700513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500161577; inscrição n.º 28;
número e data da apresentação: 1/031008.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente de Cristina Maria Pereira Cameirinha, di-
vorciada, Avenida de Fialho de Almeida, 68, 2.º E, Beja.

Data da deliberação: 6 de Outubro de 2003.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104179

UNIQUEIJO � FABRICO E COMÉRCIO DE QUEIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1070/
941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503299553; data da
apresentação: 030925.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2002.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104055

ELECTRÓNICA BEJENSE � MONTAGEM E REPARAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1740/
031002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/031002.

Certifico que Luís António Salvador Lima Guerreiro constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Electrónica Bejense � Monta-
gem e Reparações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do 25 de
Abril, 17, freguesia de Santa Vitória, concelho de Beja.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sede para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como, criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a instalação, reparação e comer-
cialização de equipamentos eléctricos e electrónicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único, Luís António Salvador Lima Guerreiro.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, será exercida pelos gerentes a nomear
em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, Luís António Salva-

dor Lima Guerreiro.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios jurídicos, que sejam necessários à prossecução do objecto da
sociedade.

6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu, nos termos permitidos por lei.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001303491

BEJAPOLIS � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM BEJA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1457/
001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505078023; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/031002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuada
a nomeação dos órgãos do conselho de administração e do fiscal úni-
co, os quais têm a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente � José Manuel Pinto Lei-
te, casado, residente na Rua da Liberdade, B-1, A, 7.º A, Portalegre;
vogais: 

a) José Manuel da Costa Carreira Marques, casado, residente na
Praceta de António Aleixo, 16, Beja;

b) Vítor Paulo Soares Silva, casado, residente na Rua de Maria
Lamas, 24, Beja.

Fiscal único: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, P. Matos
Silva, Garcia JR, P. Caiado & Associados, representada pelo revisor
António Campos Pires Caiado, residente no Campo Grande, 382-B,
3.º, direito, Lisboa; suplente: Daniel Jorge Gonçalves Vicente, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua do Índico, Edifício Altis,
1.º H, Albufeira.

Duração dos mandatos: 2000-2002.
Data da deliberação: 29 de Novembro de 2000.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002491828

CUBA

BRUNO BAIÃO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua Nova, 7, freguesia de Faro do Alentejo,
concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 252/
20030901; identificação de pessoa colectiva n.º 506659097 (Prov.);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030901.

Certifico que entre Bruno Manuel Bento Baião e Mário Jorge Ben-
to Baião, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se regerá pelos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bruno Baião & Irmãos, L.da, e
tem a sede na Rua Nova, 7, freguesia de Faro do Alentejo, concelho
de Cuba.
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2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar sucursais ou qualquer outra forma de representação, onde e
quando julgue conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Bruno
Manuel Bento Baião e Mário Jorge Bento Baião.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
ao sócio Bruno Manuel Bento Baião, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, dependendo em relação a
estranhos do consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito
de preferência

Está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Antónia
Pires Neves Vargas. 2001475535

MOURA

POLICONTROL � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 411/
030903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030903.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária, comparece-
ram como outorgantes:

Armindo Manuel Lampreia Valente, número de identificação fiscal
145245420, natural da freguesia de Safara, concelho de Moura, casado
com Celeste Maria Santos Cruz Valente no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Afonso de Albuquerque, 16, em Santo
Agostinho, Moura, titular do bilhete de identidade n.º 5094234 de 7 de
Maio de 1996, emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

Ana Valente Barras, número de identificação fiscal 181612887,
natural da freguesia da Pena, concelho de Lisboa, casada com António
Valente Dionísio Barras no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Júlio Dinis, lote 103, na Amora, Seixal, titular do
bilhete de identidade n.º 8051549 de 23 de Maio de 2000, emitido em
Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bilhe-
tes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLICONTROL � Contabi-
lidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Afonso de Albuquerque,
16, rés-do-chão, freguesia de Santo Agostinho, concelho de Moura.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da contabilidade, serviços de fotocópias, encadernações, plastificações,
impressão em vestuário e carimbos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do

valor nominal de 4500 euros pertencente ao sócio Armindo Manuel
Lampreia Valente e uma do valor nominal de 500 euros pertencente
à sócia Ana Valente Barras.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social,
por deliberação unânime dos sócios.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

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

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.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje.

Pelos outorgantes foi dito sob sua inteira responsabilidade que foi
efectuado o depósito das entradas em dinheiro já realizadas, no Ban-
co BPI, agência de Moura, no dia 1 deste mês.

Exibiram: 
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada passado em 28 de

Julho último pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva n.º P 506681440.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo em voz alta aos

outorgantes na sua presença simultânea.

Conferi e está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001812671

BRAGA
AMARES

DUBAMA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 218/
931209; identificação de pessoa colectiva n.º 503100196; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/06102003.

Certifico que foi alterado o teor do artigo 3.º o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
4987,98 euros, pertencente ao sócio Duarte dos Santos e Sousa, e duas
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do valor nominal de 2493,99 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Miguel Luís Veloso Machado e Stephane Duarte Belmiro dos
Santos e Sousa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2001459599

TRANSJOCAVIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 638/
031010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031010.

Certifico que José Campos da Silva casado com Maria Manuela
Gonçalves Rodrigues na comunhão de adquiridos e Paulo Renato Gon-
çalves da Silva, solteiro, maior, constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSJOCAVIL � Transportes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede estabelece-se na Rua de Francisco Bernardo Sousa
Monteiro, 30, fracção B, cave direita, bloco A, da freguesia de Fer-
reiros, concelho de Amares.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como abrir e encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, respeitante à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 45 000 euros, pertencente ao sócio José Campos da Silva, e
outra no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Paulo
Renato Gonçalves da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 500 000 euros, repartidas
proporcionalmente por todos os sócios em função das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social será remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, e será exercida por um ou mais gerentes, que
podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade sem prejuízo do
disposto no número seguinte.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Campos da Silva,
a quem é atribuído o direito especial à gerência.

3 � Para vincular validamente a sociedade é suficiente a assinatu-
ra do sócio-gerente José Campos da Silva.

4 � Porém, caso a assembleia geral venha a eleger outro ou ou-
tros gerentes, a sociedade fica validamente vinculada com a assinatu-
ra de dois gerentes, sendo sempre necessária a assinatura daquele só-
cio-gerente José Campos da Silva.

ARTIGO 7.º

1 � A divisão e a cessão de quotas entre sócios são livremente
permitidas, ficando desde já dispensado o consentimento especial da
sociedade e dos sócios para divisões porventura necessárias.

2 � Porém, quando a favor de estranhos, carecem do consenti-
mento dos sócios não cedentes, ficando reservado o direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, para a sociedade e depois para os sócios.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou for-
malidades especiais, serão convocadas por meio de cartas registadas

com aviso de recepção, enviadas aos sócios com a antecedência mí-
nima de 15 dias, dispensando-se esta formalidade para os sócios que
assinem as convocatórias.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramôa. 2002000042

BRAGA

MOREIRA & VEIGA, L.DA

Sede: Rua do Medronheiro, 54, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9273/
030930; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030930.

Certifico que entre João Vilaça Moreira, casado com Maria Rosa
Ferreira da Silva, na comunhão de adquiridos e Eduardo de Oliveira
Veiga, casado com Deolinda Pinto de Oliveira Veiga, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moreira & Veiga, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Medronheiro, 54, freguesia de Nogueira, concelho
de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de carnes verdes, fumadas e salgadas, bem como de produtos
alimentares congelados. Exploração de talhos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696714

DESIFIL � SOCIEDADE DE DESINFECÇÕES E LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua de Nuno Morais, 87, rés-do-chão esquerdo, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3203/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502378573; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/031002.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço do capital social de 5000 euros para 12 000 euros, sendo a
subscrição de 7000 euros, mediante incorporação de reservas livres
pelas sócias Maria José Martins da Silva, Joana Martins Neves Gomes
e Patrícia Martins Neves Gomes e a alteração do contrato quanto ao
artigo 4.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
8400 euros, pertencente à sócia Maria José Martins da Silva e outras
duas iguais do valor nominal de 1800 euros, pertencentes uma a cada
uma das restantes sócias.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696730

TOP � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Santos da Cunha, 304, Cividade,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6246/
990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504309323; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 16/031002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço do capital social de 135 174,24 euros para 180 000 euros,
sendo a subscrição de 44 825,76 euros, em dinheiro, e a alteração do
contrato quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 180 000 euros, dividido em quatro quotas, duas
iguais do valor nominal de 27 000 euros pertencentes uma a cada um
dos sócios Jorge Manuel da Silva Rocha e Ana Paula de Freitas Assis
Antunes Duarte e outras duas iguais do valor nominal de 63 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Sérgio Narciso Freire de Oli-
veira e Tadeu Jorge Fernandes da Silva.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696749

BELMIRO FERREIRA MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Quintãos de Cima, Tadim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1182/
760325; identificação de pessoa colectiva n.º 500435502; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/030917.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado registo de
alteração do contrato, alterando o artigo 5.º, ficando com o seguinte
teor:

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios
Armindo Faria Ferreira Martins e Jorge Belmiro Faria Ferreira Martins,
já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

§ 2.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos à mesma, tais como letras de favor, fianças, avales e
outros semelhantes.

§ 3.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000498116

RONINFORMATIS � CONSULTORIA EM SISTEMAS
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 8, 5.º direito,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9271/
030929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
030929.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Rogério Gomes de Abreu e mulher Nice de Fátima Gonçalves de Sousa
e Abreu, casados na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguin-
te pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação RONINFORMATIS �
Consultoria em Sistemas e Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Bernardo Sequeira, 8, 5.º direito, freguesia de Braga (São Vítor),
concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de material e equipamentos informáticos e de escritório e
de software. Actividades de consultoria na área de informática e de-
senvolvimento de software.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696269
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IMOMONIA � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Noval, 52, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9277/
031002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/031017.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
José Maria Pereira Ribeiro, casado com Maria do Carmo da Silva
Oliveira, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IMOMONIA � Imobi-
liária, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua na Rua do Noval, 52, freguesia
de Aveleda, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis. Alu-
guer de equipamento para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696757

LMVE � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta dos Órfãos, bloco A 2, loja 7,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8732/
021003; identificação de pessoa colectiva n.º 506320812; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/031008.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
alteração do contrato pelos sócios José Manuel Vieira Fernandes,
casado com Vanda Maria Barbosa Leiras, na comunhão de adquiridos
e Luís Miguel Fernandes Valente, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que
fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696781

FAFE

DAVID GONÇALVES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1906/
011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505722437; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/20031017.

Certifico que, foi alterado o artigo 3.º que ficou com a seguinte
redacção: 

Que, no seu capital social, integralmente realizado, de 5000 euros
e o sócio Armando Patrício, é titular de uma quota com o valor
nominal de 100 euros e o sócio David titular da outra quota com o
valor nominal de 4900 euros.

Que, pela presente escritura, procedem ao seguinte:
a) Ele primeiro cede à segunda outorgante por preço igual ao res-

pectivo valor nominal, já recebido, a quota que é titular com o valor
nominal de 100 euros, cessão essa feita com todos os direitos e obri-
gações inerentes;

b) Ela segunda outorgante aceita a cessão de quota que lhe fica
feita;

c) Eles segunda e terceiro como únicos sócios que são da dita so-
ciedade deliberam:

1 � Dar em seu nome e em nome da sociedade o consentimento
para a cessão de quota ora realizada.

2 � Alterar o artigo 3.º do contrato de sociedade que passa a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 100 euros perten-
cente à sócia Filomena Gonçalves Ferreira e outra com o valor no-
minal de 4900 euros pertencente ao sócio David Gonçalves Ribeiro.

Mais certifico que é gerente: David Gonçalves Ribeiro

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

 17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Hermínia Ana
Gonçalves. 2002709068

FARMÁCIA ALBARELOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2252/
031016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031020.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia Albarelos, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua de José Ribeiro Vieira de Castro, 368, na freguesia
e concelho de Fafe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de medicamentos,
artigos de cosmética e higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado na
caixa social, é de 15 000 euros e corresponde a uma única quota do
sócio Sérgio Ribeiro Pereira Silva.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares em nume-
rário até ao décuplo do capital social.

2 � O sócio poderá, ainda, fazer os suprimentos de que a socieda-
de carecer.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não é exercia por
sócios ou não sócios, conforme for decidido.

2 � Fica desde já designado gerentes o sócio, Sérgio Ribeiro Perei-
ra Silva.

3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um só gerente.
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ARTIGO 6.º

Fica o sócio único fica autorizado a celebrar entre si e a sociedade
quaisquer negócios jurídicos, desde que necessários à prossecução do
objecto da sociedade.

Está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709076

PAREFA 2 COMERCIAL � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2250/031016;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20031016.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAREFA 2 Comercial � Comércio de
Produtos Alimentares e Restauração, L.da, com sede na Rua do Gene-
ral Humberto Delgado, 121, 1.º, freguesia e concelho de Fafe.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou para concelho
limítrofe, bem como poderá abrir agências, filiais, delegações, sucursais
ou quaisquer outras formas de representação social, em qualquer parte do
território nacional.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos alimentares e res-
tauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
12 250 euros pertencente ao sócio Tiago Eduardo Moura de Losa
Magalhães, e outra no valor nominal de 12 750 euros pertencente à
sócia PAREFA � Padarias Reunidas de Fafe, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade é exercida por um gerente, sendo desde já
nomeado gerente o sócio Tiago Eduardo Moura de Losa Magalhães.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.
§ 2.º Incluem-se nos poderes de gerência a compra, venda, troca e

aluguer de veículos automóveis ou outros bens móveis, bem como dar
e tomar de arrendamento bens imóveis.

§ 3.º A gerência poderá nomear mandatários ou procuradoras para
a prática de actos que se encontrem no âmbito da sua competência.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar,
cabendo esse direito aos sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Na assembleia geral a sócia PAREFA � Padarias Reunidas de
Fafe, L.da, é representada pelo seu gerente.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709033

PAREFA 3 INDUSTRIAL � INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA DE FAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2251/031016;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031016.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAREFA 3 Industrial � Indústria de
Panificação e Pastelaria de Fafe, L.da, com sede na Rua do General
Humberto Delgado, 121, 1.º, freguesia e concelho de Fafe.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser
deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou
para concelho limítrofe, bem como poderá abrir agências, filiais, de-
legações, sucursais ou quaisquer outras formas de representação so-
cial, em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de padaria e outros produtos
alimentares afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
12 250 euros pertencente ao sócio Tiago Eduardo Moura de Losa
Magalhães, e outra no valor nominal de 12 750 euros pertencente à
sócia PAREFA � Padarias Reunidas de Fafe, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade é exercida por um gerente, sendo desde já
nomeado gerente o sócio Tiago Eduardo Moura de Losa Magalhães.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.
§ 2.º Incluem-se nos poderes de gerência a compra, venda, troca e

aluguer de veículos automóveis ou outros bens móveis, bem como dar
e tomar de arrendamento bens imóveis.

§ 3.º A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de actos que se encontrem no âmbito da sua competência.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar,
cabendo esse direito aos sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Na assembleia geral a sócia PAREFA � Padarias Reunidas de
Fafe, L.da, é representada pelo seu gerente.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709041

MARIA DE FÁTIMA LOPES FERNANDES & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 478; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20031917.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1995,20 euros para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º,
que ficou com a seguinte redacção:

Pela presente escritura deliberam:
Aumentar o capital social em 3004,80 euros, aumento esse inte-

gralmente realizado pelos sócios, em dinheiro, que já entrou na caixa
social e foi efectuado na proporção das suas quotas e que a estas acres-
cem.

Em consequência alterar o artigo 4.º do contrato de sociedade que
passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, de que são
titulares cada um dos sócios António Augusto Leite Costa e Maria de
Fátima Lopes Fernandes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709050

CUNHA MENDES CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 366; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 13/20031017.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeado
gerente: António Pedro da Silva Mendes Cunha.

Data da deliberação: 13 de Outubro de 2003.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Freitas Oli-
veira Alves Mota. 2002709084

PÓVOA DE LANHOSO

OS LATINOS � PRODUÇÕES DE ESPECTÁCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 773/20031014; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20031014.

Certifico que Isaías Leonel de Oliveira Dias, casado com Maria de
Fátima Oliveira Dias, na comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OS LATINOS � Produções de
Espectáculos, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é no lugar de Várzeas, freguesia de Sobradelo da
Goma, concelho de Póvoa de Lanhoso.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em promoção e produção de even-
tos, nomeadamente espectáculos musicais.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Isaías Leonel de Oli-
veira Dias.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como sócia
de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo ob-
jecto.

ARTIGO 7.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782415

VILA NOVA DE FAMALICÃO

TITO & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7155/030627; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 37/030627.

Certifico que entre, Domingos José Rodrigues Carvalho Guimarães,
casado com Maria Fernanda Correia da Silva Guimarães, na comu-
nhão de adquiridos; e Tito Adriano Araújo Oliveira, casado com Daniela

Luz Oliveira Mendes, na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tito & Guimarães, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de Tomás Pereira, 1262, freguesia de Gavião,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação de peças e acessórios para veículos automóveis. Manutenção e
reparação de veículos automóveis. Comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Conferi e está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002725012

MAQUIPGN � MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7078/030312; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 42/030312.

Certifico que entre, Pedro Fernando Rodrigues da Silva, casado na
comunhão de adquiridos com Paula Alexandra Roçadas Rodrigues
Esteves da Silva; Bernardino Augusto Afonso Nogueira, casado na
comunhão de adquiridos com Helena Maria Ribeiro dos Santos e Luís
Ezequiel Graça da Silva, casado na comunhão de adquiridos com Eli-
sabete Cerqueira Martins da Silva, foi constituída a sociedade acima
referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MAQUIPGN � Máquinas
de Costura Industriais, L.da, e tem a sua sede na Rua da A. M. I., 230,
freguesia de Mogege, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de
máquinas e acessórios para a indústria têxtil.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de três gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferi e está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2003086536

RIOLINDO � COMÉRCIO DE RAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7152/030625; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 29/030625.

Certifico que Deolinda Silva Fernandes Leite, casada na comunhão
de adquiridos com Armando Rio Leite, constitui a sociedade acima
referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação RIOLINDO � Comércio
de Rações, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Tapada,
49, freguesia de Telhado, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de produtos agro-
pecuários, nomeadamente rações para animais e adubos. Comércio de
ferramentas e utensílios para a agricultura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma

escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Conferi e está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2003086757

VALDEMAR ANDRADE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1547/840704; identificação de pessoa colectiva n.º 501477900;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 34/030925.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu ao aumento de capital.
 Capital: reforçado com 10 601,05 euros subscrito e realizado em

dinheiro por Valdemar Oliveira de Andrade com 950,79 euros, por
Rosalina Dinis Pereira com 435,17 euros, Maria Manuela Dinis Pe-
reira de Andrade Loureiro com 215,09 euros e por José Manuel
Moreira Loureiro com 8900 euros e Carlos Alberto Gonçalves Perei-
ra com 100 euros, os quais são admitidos como novos sócios, pelo
que passa para 260 000 euros.

E ainda à transformação em sociedade anónima.
Data da deliberação: 24 de Setembro de 2003.
Alteração total do contrato, pelo que o pacto passa a ter a seguin-

te redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação Valdemar Andrade &
Pereira, S. A., e tem a sua sede no lugar de Cervada, freguesia de Abade
de Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A sede social pode ser transferida por simples deliberação de
conselho de administração para outro local., dentro do mesmo con-
celho ou para outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto a confecção de artigos de vestuário
em série.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação do conselho de administração poderá a
sociedade participar noutras sociedades, nacionais ou estrangeiras, ainda
que o objecto social seja diferente do seu ou reguladas por leis espe-
ciais.

CAPÍTULO II
Capital social, acções representativas e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 260 000 euros, representado por
260 000 acções no valor nominal de 1 euro cada.

2 � As acções são ao portador e poderão ser escriturais ou titula-
das, convertíveis nos termos estabelecidos na lei.

3 � Para as acções tituladas poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 e 5000 acções.

ARTIGO 5.º

Aumento do capital social

1 � O conselho de administração poderá, quando julgar conveni-
ente e obtido o parecer favorável do fiscal único, elevar o capital
social, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até à im-
portância de 1 000 000 de euros.

2 � Nos casos referidos no número anterior caberá ao conselho
de administração estabelecer o preço, as modalidades de realização e
demais condições dos correspondentes aumentos.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 � Verificados os requisitos legalmente estabelecidos para o efei-
to, poderá a sociedade emitir obrigações.

2 � A emissão de obrigações convertíveis em acções ou de obriga-
ções que confiram direito à substituição de acções, warrant, depende-
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rá obrigatoriamente de deliberações da assembleia geral de accionistas
tomadas por maioria igual à exigida na lei para a deliberação de au-
mento de capital na modalidade de novas entradas.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

Os accionistas da sociedade terão direito de preferência na subscri-
ção de novas acções a emitir em consequência do aumento de capital
por entradas em dinheiro, salvo deliberação em contrário da assembleia
geral expressamente convocada para o efeito, justificada pelo inte-
resse social.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a uni-
versalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles quando tomadas nos termos da lei ou dos presentes estatutos.

2 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito a voto, só podendo nela participar os accionistas que tiverem
as acções registadas e depositadas na sociedade ou em instituição ban-
cária, nacional ou estrangeira, até cinco dias antes da data da reunião,
devendo as acções manter-se registadas ou depositadas em nome do
accionista até ao encerramento daquela.

3 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por documento escrito emitido pela respectiva instituição, sendo
obrigatório que aquele deverá dar entrada nos serviços da sociedade
até cinco dias antes da data para a qual estiver marcada a assembleia.

4 � Cada 100 acções conferem um voto em assembleia geral, sem
prejuízo da possibilidade de agrupamento dos accionistas titulares de
um número inferior de acções nos termos da lei.

5 � O conselho de administração e o fiscal único mesmo que não
sendo accionistas, devem estar presentes nas reuniões da assembleia
geral e poderão nelas participar, embora sem direito a voto.

6 � Os accionistas que pretendam fazer-se representar em determi-
nada assembleia geral, assim como os accionistas que sejam pessoas
colectivas, deverão comunicar por escrito ao presidente da mesa o nome
dos respectivos representantes até ao penúltimo dia útil anterior ao
afixado para a reunião; o presidente da mesa poderá, contudo admitir
a participação na assembleia dos representantes não indicados dentro
desse prazo se verificar que isso não prejudica os trabalhos da assembleia.

7 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às assembleias gerais, sem prejuízo da possibilidade
legal de estarem presentes nas mesmas os representantes comuns dos
titulares de acções preferenciais sem voto e de obrigações emitidas
pela sociedade.

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

A assembleia geral dos accionistas tem a competência definida na lei.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretario eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

1 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa, nos termos legais.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo a disposição legal ou estatutária que exija
maioria qualificada, não se contando as abstenções.

CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 � A gestão da sociedade e a sua representação será exercida por
um conselho de administração, composto por três membros, eleitos
em assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
designará, entre os seus membros, o presidente, e vice-presidente,
podendo ainda, designar um administrador-delegado.

ARTIGO 14.º

Poderes

1 � São conferidos ao conselho de administração, sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confere a lei e estes estatutos, os mais
amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os
actos tendentes à realização do objecto social que não sejam da com-
petência de outros órgãos, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente, comprometer-se com árbitros, confessar, desistir ou transi-
gir em qualquer acção ou processo;

b) Constituir mandatários para quaisquer fins da sua competência
fixando o âmbito dos seus poderes;

c) Negociar, com qualquer instituição financeira, todas e quaisquer
operações de financiamento, activas ou passivas, que entender neces-
sárias, designadamente contrair empréstimos e subscrever contratos
de locação financeira;

d) Dar ou tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais
ou estabelecimentos; movimentar contas bancárias, levantar e depo-
sitar quantias ou valores pertencentes à sociedade, sacar, aceitar,
avalizar e endossar letras, livranças e cheques, e quaisquer outros títu-
los de crédito referente a negócios sociais, dando quitações e assinan-
do recibos;

e) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, incluindo
veículos automóveis;

f) Deliberar sobre os pedidos de consentimento da sociedade para
actos sobre acções;

g) Delegar no presidente do conselho de administração ou no ad-
ministrador-delegado, estes poderes e os mais conferidos pela lei e
pelos estatutos.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente ou do vice-presidente do conselho

de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos termos dos res-

pectivos instrumentos de mandato.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

Fiscalização dos negócios sociais

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal único
e respectivo suplente, eleito em assembleia geral por um período de
quatro anos.

ARTIGO 17.º

Atribuições do fiscal único

As atribuições do fiscal único são as que são especificadas na lei.

CAPÍTULO VI

Aplicações de resultados, e dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros do exercício, apurados nos termos da lei, serão apli-
cados da seguinte forma:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal e de outras formas
de reserva que forem exigidas por lei.

b) O remanescente, no todo ou em parte, para constituição, rein-
tegração ou reforço de reservas não impostas por lei, ou para divi-
dendos dos accionistas conforme for deliberado em assembleia geral;
compete à assembleia geral decidir sobre a distribuição ou não de di-
videndos aos accionistas e fixar o respectivo quantitativo se optar
pela distribuição.

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-

ção do património social em consequência de dissolução será feita
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extrajudicialmente, servindo como liquidatário o administrador em
exercício.

3 � Para o quadriénio de 2003 a 2006, ficam desde já nomeados
os seguintes corpos sociais:

Assembleia geral: presidente � Carlos Alberto Gonçalves Pereira, já
identificado; secretário: Carlos Sérgio Ferreira Pinto, casado, residente
na Rua de Ana Plácido, 129, Edifício São Paulo, Vila Nova de Famalicão.

Conselho de administração: presidente � José Manuel Moreira
Loureiro, já identificado; vice-presidente: Maria Manuela Dinis Pe-
reira de Andrade Loureiro, já identificada; vogal: Paula Madalena
Duarte e Sá, casada, residente na Avenida das Portas do Minho, Edi-
fício Pedriave, 5.º bloco, 2.º esquerdo, freguesia de Ribeirão, concelho
de Vila Nova de Famalicão.

Fiscal único: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na lista da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 57, com sede na Rua do
25 de Abril, 454, 5.º direito, freguesia de São Lázaro, cidade de Braga,
contribuinte n.º 502154870, representada por Dr. António Manuel
Pinheiro Fernandes, casado, residente na Rua de Gil Vicente, 46 direi-
to, freguesia de Nogueira, concelho de Braga, inscrito na Lista dos
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 993; suplente: Dr. António
Manuel Alves de Sousa Martins, casado, residente no lugar das Cales,
freguesia de Figueiredo, concelho de Amares, inscrito na Lista de
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 919.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002724989

SOARES & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7153/030625; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 30/030625.

Certifico que entre, António Manuel Nogueira Soares, casado com
Eva Maria Carneiro de Lima Soares, na comunhão de adquiridos �
2500 euros; e Eva Maria Carneiro de Lima Soares, supra-identificada
foi constituída sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Soares & Lima, L.da, e tem a sua
sede na Rua de José Freitas Dias, 2362, traseiras, freguesia de Antas,
do concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como poderão ser abertas ou encerradas agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas locais de representação, em território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, comércio e representações de
produtos diversos, nomeadamente vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representado por duas quotas de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, António Manuel Nogueira Soares e
Eva Maria Carneiro de Lima Soares.

2 � A sociedade poderá exigir prestações suplementares aos só-
cios, até ao montante de 50 000 euros, na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, será eleita em assembleia geral, podendo ser consti-
tuída por sócios ou não. Fica, no entanto, desde já, nomeado gerente
o sócio António Manuel Nogueira Soares.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Adquirir, alienar e onerar bens móveis, imóveis e veículos auto-
móveis;

b) Adquirir, alienar e locar escritórios e estabelecimentos comerciais;
c) Adquirir, alienar e onerar participações noutras sociedades;

d) Adquirir quaisquer bens móveis, imóveis e veículos automóveis
sob regime de aluguer de longa duração ou em leasing.

4 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos a ela alheios, designadamente, fianças, abonações, letras de favor
e outros.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consen-
timento da sociedade, que terá sempre direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes, na proporção das quo-
tas de que, ao tempo, sejam titulares.

2 � Caso um sócio pretenda ceder a sua quota, notificará, por carta
registada, a sociedade e os sócios não cedentes, para, por ordem,
exercerem, querendo o direito de preferência, no prazo de 20 e 30 dias,
respectivamente, a contar da data da recepção.

ARTIGO 6.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;
c) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for
adjudicada o respectivo titular.

2 � O valor a pagar será determinado através de um balanço espe-
cialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi e está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002725039

BRAGANÇA
CARRAZEDA DE ANSIÃES

COOPERATIVA DE RÁDIO ANSIÃES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 5/061187; identificação de pessoa colectiva n.º 501895434;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/031017.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de Macedo
de Cavaleiros, em 14 de Outubro de 2003, foram alterados os estatu-
tos da cooperativa supra mencionada, nomeadamente o n.º 1 do arti-
go 3.º e o n.º 4 do artigo 4.º, que passarão a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, variável e ilimitado, é de 19 150 euros, intei-
ramente realizado, dividido e representado por títulos de capital com o
valor de 5 euros cada.

ARTIGO 4.º

4 � A admissão de um novo sócio cooperante fica condicionada
à subscrição por ele de pelo menos 10 títulos de capital, devendo o
restante sê-lo no prazo de 90 dias a contar da data da sua admissão
como associado.

O texto completo na sua redacção actualizada fica depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

O Segundo-Ajudante, Aníbal Tito Fernandes dos Reis.
2001528620

ANTÓNIO AUGUSTO BORGES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 139/031027; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/031027.
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Certifico que em 2 de Setembro de 2003, por documento particular,
António Augusto Borges, solteiro, maior, residente na Rua de Nossa Senho-
ra de Fátima, freguesia e concelho de Carrazeda de Ansiães, constituiu a
sociedade supra mencionada, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Augusto Borges � Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, sem número
de polícia, freguesia e concelho de Carrazeda de Ansiães.

3.º

A Sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis.

4.º

O capital social é de 10 000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio António Augusto Borges.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da Sociedade pertence ao sócio António
Augusto Borges, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A Sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

Assim o outorgou.

Está conforme.

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Aníbal Tito
Fernandes dos Reis. 2001528647

VINHAIS

RIASSÓS � AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 279;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506691896; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/031029.

Certifico que, entre António Aníbal Martins, casado com Maria
Miquelina Rodrigues Fernandes Martins, sob o regime de comunhão de
adquiridos; e Mário Augusto Pereira, casado com Julieta Afonso Perei-
ra, sob o regime da comunhão geral de bens, foi constituída entre si
uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RIASSÓS � Agricultura e Turismo, L.da,
com sede na Rua de São Francisco, Edifício Afonso e Reis, 1.º esquer-
do, freguesia e concelho de Vinhais.

§ único. A gerência social poderá deslocar a sede da sociedade, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como, criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade de consentimen-
to da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em turismo, agricultura, lazer, recreio,
desporto, caça, pesca, produção florestal e pecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 50 000 euros, cada
uma, pertencentes uma ao sócio António Aníbal Martins e a outra ao
sócio Mário Augusto Pereira.

§ único. A sociedade poderá pedir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao quíntuplo do montante do capital social, a
efectuar pelos sócios na proporcionalidade das suas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, ficará a cargo de sócios ou não sócios,
dispensada de caução, com ou sem remuneração, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
necessária a assinatura de dois gerentes, porém, os actos de mero
expediente poderão ser assinados por qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes de gerência, a gerência poderá ad-
quirir e alienar para e da sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis,
bem como, celebrar quaisquer contratos de arrendamento e contratos
de locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, é livre entre os sócios, no entanto, a favor de
estranhos dependerá do consentimento da sociedade, que terá sempre
o direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os herdeiros do falecido e ou representante
do interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos re-
presente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A todos os sócios fica expressamente vedado assinar, pela socieda-
de, letras de favor, fianças, abonações e, em geral documentos alheios
aos negócios socais respondendo o contravalor individualmente pelas
obrigações que assumir.

Transitório

Fica desde já autorizada, a gerência, a efectuar o levantamento do
capital social, na sua totalidade, da conta aberta em nome da sociedade
na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região de Bragança, C. R. L.,
agência de Vinhais, para com tais levantamentos pagar as despesas com
a constituição da sociedade, publicações, registos e outras, designada-
mente honorários e aquisição de equipamentos.

Ficam desde já designados gerentes o sócio António Aníbal Martins
e o não sócio, Américo Jaime Afonso Pereira, casado, natural da fre-
guesia de Nunes, concelho de Vinhais e residente em Vinhais.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001822898

CASTELO BRANCO
BELMONTE

DIAMANTINO MARQUES � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santo Antão, 23, freguesia
e concelho de Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 261/
031002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021003.

Certifico que, Diamantino José Gomes Marques, casado com Célia
Maria Domingos Antunes Marques, na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu uma sociedade denominada Diamantino Marques � Unipes-
soal, L.da, da qual é o único sócio e que se rege pelo contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Diamantino Marques �
Unipessoal, L.da,e tem a sua sede na Rua de Santo Antão, 23, fregue-
sia e concelho de Belmonte.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
produtos alimentares e não alimentares, bens de consumo e bebidas,
comércio e transformação de vidros e acrílicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.
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ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Conferida está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Conservadora interina, Aida Maria
Porfírio Mendes. 2001534701

FUNDÃO

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA REGIÃO
DO FUNDO E SABUGAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1/
831220; identificação de pessoa colectiva n.º 500789930; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 16/20030905.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1) Nomeação de direcção e conselho fiscal para o triénio de 2003/2005.
Direcção: presidente � João Fernandes Chendo; secretário: Joaquim

Marques Francisco; tesoureiro: João Alberto Filipe Gomes; vogais: Joaquim
Manuel Batista e Joaquim Martins Filipe; suplentes: Manuel Joaquim
Rasteiro; Hermínio S. João da Horta, Silvério Reis Daniel, Aníbal
Joaquim Ramalho Gonçalves e Manuel Francisco Cardoso Morgadinho.

Conselho fiscal: presidente � Luís Afonso Leitão; vogais: António Oliveira
Almeida Boavida e José de Oliveira Brito Gago; suplentes: António Pereira
Manique, Fernando Vaz Antunes e António Manuel Gil Alves casado com
Francelina Pires de Amorim Gil Alves em comunhão de adquiridos.

Data: 16 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002722382

LONGOFOR � VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 280/
860725; identificação de pessoa colectiva n.º 501700463;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 9, 10 e 13/20030905.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Aumento de capital de 20 432,76 euros, realizado por incorpo-
ração de reservas livres e subscrito pelos sócios na proporção das
respectivas quotas, ficando o capital a ser de 200 000 euros, distri-
buído pelos sócios Paulo Craveiro Forte Longo, Isabel Maria Mendes
Fernandes e Jorge Craveiro Forte Longo, respectivamente com as
quotas de 148 000 euros, 42 000 euros e 10 000 euros.

2) Cessação de funções dos gerentes Paulo Craveiro Forte Longo, Isabel
Maria Mendes Fernandes e Jorge Craveiro Forte Longo, por renúncia.

Data: 18 de Março de 2003.
3) Transformação da sociedade LONGOFOR � Veículos Automóveis

e Acessórios, L.da em sociedade anónima, tendo em consequência alterado
totalmente o seu contrato social o qual ficou com a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado que instruiu a escritura lavrada no
Cartório Notarial da Guarda aos 18 de Julho de 2003.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação LONGOFOR � Veículos
Automóveis e Acessórios, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede social na Zona Industrial do Fundão,
na freguesia e concelho do Fundão.

3 � A sociedade, nos termos legais, poderá deslocar a sua sede,
por meio de deliberação da administração, bem como criar, transferir
ou encerrar sucursais, agências, delegações, ou quaisquer outras for-
mas de representação social, em território nacional ou estrangeiro,
onde e quando entender conveniente.

4 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização e reparação
de veículos automóveis particulares, comerciais e agrícolas e respec-
tivos acessórios.

2 � A sociedade poderá, associar-se a outras sociedades quer par-
ticipando no seu capital, quer em regime de participação, não
societário de interesses, mesmo que tenham objecto diferente e este-
jam subordinados a um direito estrangeiro.

CAPÍTULO III

Capital social, acções e prestações acessórias

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 200 000 euros,
já integralmente realizado.

2 � O capital social é representado por 40 000 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são nominativas ou ao portador podendo ser livre-
mente convertíveis.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000, 5000 e 10 000 acções, ou ainda por qualquer outro
número que o conselho de administração decida.

3 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão assinados pelo administrador único ou pelo presidente do
conselho de administração e por um administrador.

4 � Sempre que a lei não disponha de forma diferente, quando
houver troca ou atribuição de títulos provenientes de operações como
reagrupamento ou divisão de acções, redução de capital, aumento de
capital por incorporação de reservas, fusão ou cisão, dando direito a
um título novo, os antigos títulos isolados ou em número inferior ao
necessário, não darão direitos aos seus titulares contra a sociedade.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital

1 � Os accionistas terão, na proporção das acções que possuírem
à data, direito de preferência em quaisquer futuros aumentos de capi-
tal, quer na subscrição de novas acções, quer no rateio daquelas rela-
tivamente às quais tal direito não tenha sido exercido.

2 � A deliberação da assembleia geral que venha a suprimir ou li-
mitar o exercício do direito de preferência consagrado no presente
artigo, deve ser tomada de modo a estar presente a maioria dos votos
emitidos.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais sem voto

1 � A assembleia geral pode autorizar, quando tal seja deliberado
por maioria de dois terços dos votos apurados, a emissão de acções
preferenciais sem voto até ao montante legalmente permitido, defi-
nindo a forma de determinação do respectivo dividendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por deliberação da assembleia geral, ser emitidas acções prefe-
renciais sem voto, proporcionalmente às acções desta categoria já
existentes, a distribuir exclusivamente pelos titulares desta.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, fi-
car sujeitas a remissão, em data e nas condições que a assembleia geral
deliberar, a qual também deliberará sobre a concessão de um prémio
na data de remissão daquelas, sem prejuízo do que estabelece o Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias

1 � Os accionistas terão que efectuar prestações acessórias à so-
ciedade, desde que tal seja deliberado por maioria de dois terços dos
votos apurados, em assembleia geral convocado para o efeito.
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2 � As prestações acessórias exigíveis, não poderão ultrapassar,
na totalidade, duas vezes o montante do capital social subscrito, por
cada accionista.

3 � Na falta de deliberação em contrário, a tomar pela assembleia
geral que determinar a exigibilidade das prestações acessórias, esta
serão gratuitas.

ARTIGO 8.º

Acções próprias

É permitido à sociedade adquirir acções próprias, de acordo com os
limites e termos legais, e realizar sobre elas as operações que se mos-
trem legais e convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Transmissão de acções

ARTIGO 9.º

Dispensa de consentimento

1 � É livre a transmissão de acções entre accionistas.
2 � É livre a transmissão de acções a favor de ascendentes, des-

cendentes e cônjuges.

ARTIGO 10.º

Pedido a recusa de consentimento

1 � À excepção do disposto no artigo anterior, a transmissão de
acções nominativas da sociedade, salvo por morte do accionista, bem
como a constituição de qualquer ónus ou encargos sobre as mesmas,
carecem de prévio consentimento da sociedade.

2 � A concessão ou recusa do consentimento compete à assembleia
geral.

3 � O consentimento pode ser recusado sempre que a operação,
quer pelo seu objectivo que pelas partes nela envolvidas, se mostre
inconvenientes para a sociedade no seu funcionamento, organização,
objecto social próprio e ou sociedades participadas, ou qualquer outro
interesse relevante da sociedade.

4 � O accionista que pretenda transmitir, por título gratuito ou
oneroso ou, por qualquer forma, onerar uma parte ou totalidade das
suas acções, deverá comunicar o seu propósito à sociedade, por carta
dirigida ao conselho de administração, no qual indicará o adquirente
ou beneficiário do ónus, o número de acções a transmitir ou onerar,
o respectivo preço e condições, nomeadamente de pagamento ou
tratando-se de transmissão a título gratuito, o valor atribuído.

5 � Para deliberar sobre o consentimento à transmissão de ac-
ções, deverá ser convocada assembleia geral da sociedade, a realizar
no prazo máximo de 35 dias a contar da data de recepção da comu-
nicação.

6 � A sociedade transmitirá a sua decisão ao accionista propo-
nente, no prazo máximo de cinco dias contados da deliberação da
assembleia geral, caso ele não tenha participado nela.

7 � É livre a transmissão ou a constituição de encargos se a so-
ciedade não se pronunciar dentro dos referidos prazos.

8 � O caso de a transmissão não ser autorizada, a sociedade deve-
rá promover e fazer adquirir as acções, dentro do prazo de 15 dias a
contar da comunicação referida no n.º 6, por outra ou outras pessoas
e entidades nas condições e preços do negócios para que foi solicitado
o consentimento ou tratando-se de transmissão a título gratuito ou
provando a sociedade que, naquele negócio houve simulação de pre-
ço, a aquisição far-se-á pelo valor real apurado por três peritos no-
meados, um pela sociedade, outro pelo accionista interessado e o ter-
ceiro escolhido de comum acordo.

9 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão obrigato-
riamente feitas por carta registada ou por notificação judicial avulsa
para a sede da sociedade e para o domicílio do accionista interessado,
tal como conste do registo de acções.

10 � A deliberação da assembleia geral que concede ou recusa a
transmissão de acções deverá ser tomada por, pelo menos, 75% das
acções com direito a voto.

11 � O accionista interessado em onerar, a qualquer título, uma
parte ou a totalidade das suas acções, não terá direito aos votos ine-
rentes à totalidade das acções de que seja possuidor à data da assembleia
geral, para efeitos da deliberação a que se refere o número anterior,
excepto se outra coisa for deliberado em assembleia geral e tiver a
concordância do accionista interessado.

12 � A sociedade não reconhece para efeito algum, incluindo o
direito de voto e dos dividendos, transmissões violadoras do estipula-
do neste artigo.

13 � Em qualquer caso, assiste aos demais accionistas o direito de
preferência, na proporção das acções detidas à data da deliberação.

ARTIGO 11.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação social que observe
o estabelecido nos artigos 374.º e 386.º, ambos do Código das Socie-
dades Comerciais, amortizar acções com redução do capital social,
sem consentimento dos respectivos titulares quando:

a) O titular ou possuidores das acções viole os seus deveres e obri-
gações para com a sociedade ou pelo seu comportamento desleal
perturbar gravemente o funcionamento da sociedade, implicando pre-
juízos relevantes em qualquer área inerente à actividade da empresa,
sejam aqueles quantificáveis ou não;

b) Nos termos da lei, as acções devam considerar-se abandonadas
pelo não exercício de quaisquer direitos inerentes;

c) Sejam transmitidas acções com violação do disposto no arti-
go 9.º;

d) Por morte do titular de acções não forem promovidos os regis-
tos a favor dos herdeiros ou legatários, nos termos aplicáveis;

e) Por morte do titular de acções, na transmissão, for encabeçada
nas acções pessoa singular ou colectiva, directa ou directamente, in-
teressada em empresas concorrentes;

f) As acções sejam objecto de arresto, penhora ou apreensão em
processo judicial, fiscal ou administrativo, ou qualquer outra provi-
dência que possa determinar a sua alienação por via judicial ou outra
situação susceptível de determinar a transferência da titularidade das
acções e, desde que, qualquer das situações referidas se prolongue por
mais de 90 dias.

g) Qualquer accionista utilizar as informações obtidas, no exercí-
cio do seu direito à informação ou no exercício das suas funções na
sociedade ou sociedades participantes, de modo a causar prejuízos a
esta ou qualquer accionista.

2 � A deliberação de amortizar acções deverá ser tomada dentro
do prazo de 45 subsequente ao conhecimento da ocorrência do facto
que fundamente a amortização.

3 � A contrapartida da amortização com fundamento nas
alíneas a), b), c), e) e g) do n.º 1 do presente artigo será o valor
nominal das acções objecto de amortização, sendo o pagamento efec-
tuado de uma única vez no prazo de 180 dias a contar da data de
deliberação social da amortização e, desconhecendo-se o titular, a
contrapartida consignada em depósito, nos termos da lei; sendo no
caso das alíneas d) e f) o valor o de amortização o que resultar da
aplicação da lei e o pagamento será feito nas prestações e no prazo
máximo legal previsto.

4 � A sociedade, mediante deliberação social que observe o dis-
posto do n.º 1 do presente artigo, poderá amortizar acções próprias
que detenha há mais de dois anos.

5 � Em alternativa à redução do capital social, nos termos dos
números, poderá algum dos accionistas ou mais de que um, e neste
caso na proporção das acções que possuam à data, adquirir as acções,
objecto de amortização, pelo valor referido no n.º 3. O exercício deste
direito deverá ser manifestado à sociedade no máximo de 45 dias a
contar do momento em que for comunicado aos accionistas o valor
da operação, comunicação que deverá ser feita dentro de cinco dias
após a deliberação que determine a amortização.

6 � A assembleia geral pode deliberar que o capital social seja
reembolsado, no todo ou em parte, por amortização de acções, sem
contudo se proceder à redução do capital social nos precisos termos
que consta de legislação sobre sociedades comerciais, a qual regula
também a conversão de acções objecto de amortização.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Órgãos

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 13.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de cinco dias sobre
a data da respectiva reunião, possuam 1000 ou mais acções em seu
nome, averbadas no livro de registo da sociedade, ou, tratando-se de
acções escriturais, escrituradas em seu nome.
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2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior

1000 poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os accionistas, pessoas singulares, poderão fazer-se represen-
tar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por ascendente
ou descendente, por outro accionista ou por um membro do conselho
de administração.

5 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão represen-
tar por um membro da administração ou por quem estas indicarem.

6 � A representação previstas nos números anteriores deverá ser
comunicada por carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral e entregue até ao início da reunião.

7 � Os membros do conselho de administração e do conselho fis-
cal ou fiscal único, deverão estar presentes nas reuniões da assembleia
geral e, mesmo que não disponham de direito a voto, poderão ainda
intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus
debates e bem assim outras pessoas cuja presença seja autorizada pelo
presidente da mesma, para esclarecimento de questões especificadas
que estejam em apreciação.

8 � Os accionistas sem direito a voto não poderão assistir às reu-
niões da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
não, por um período de três anos, os quais poderão ser sempre reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e dirigir
as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros do conselho
de administração e conselho fiscal, bem como exercer as demais fun-
ções que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

3 � Na falta de pessoas eleitas nos termos do n.º 1 servirá de pre-
sidente da mesa o presidente do conselho de administração e de se-
cretário um accionista escolhido por ele.

ARTIGO 15.º

Convocação da assembleia

1 � As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência
mínima e a publicidade impostas por lei, podendo conduto ser simpli-
ficado o processo de convocatória, quando na ordem de trabalhos não
se compreenda nenhum dos assuntos para que a lei determine outra
forma de convocação, utilizando-se para o efeito a expedição de car-
tas registadas a todos os accionistas, ou qualquer outro meio que ga-
ranta a recepção e o conhecimento da convocatória.

2 � Na primeira convocações podem desde logo, ser marcada uma
segunda data para reunir, no caso de assembleia não poder funcionar
na primeira data marcada.

3 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa
por sua iniciativa, a solicitação do conselho de administração, do
conselho fiscal ou do fiscal único, ou de accionistas que, nos termos
da lei, reúnam as condições necessárias para requerer a convocação
da assembleia geral ou, nos casos previstos na lei, pelo conselho fis-
cal ou pelo tribunal.

ARTIGO 16.º

Funcionamento da assembleia

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção se estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a mais de metade do capital social.

2 � Em segunda convocação a assembleia pode funcionar, e
validamente deliberar, seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e ou quantitativo do capital a que as respectivas
acções correspondam.

3 � Sem prejuízo do disposto no artigo 386.º, n.º 2 do Código das
Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão to-
madas por maioria simples dos votos emitidos em cada reunião, não
se contando as abstenções, salvo quando a lei ou os presentes estatu-
tos exigirem maioria qualificada de dois terços ou 75% das acções
com direito a voto.

4 � Só serão válidas e eficazes, desde que aprovadas com dois ter-
ços das acções com direito a voto, as deliberações sociais sobre as
seguintes matérias:

a) Alienação ou oneração das participações sociais em outras so-
ciedades;

b) Qualquer alteração do contrato da sociedade, incluindo o aumento
ou redução do capital social;

c) Aprovação de contas e aplicação de resultados;

d) Transformação, fusão, cisão ou dissolução da sociedade;
e) Revogação de preceitos dispositivos do Código das Sociedades

Comerciais;
f) Amortização de acções sem redução de capital.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 17.º

Conselho de administração

A gestão das actividades da sociedade é confiada a um único admi-
nistrador ou a um conselho de administração composto por três, cin-
co ou sete membros, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral,
por um período de quatro anos reelegíveis por uma ou mais vezes,
sendo de entre os administradores eleitos indicado pelo accionista
maioritário presente o presidente do conselho de administração.

ARTIGO 18.º

Delegação da administração

1 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador-delegado ou numa comissão executi-
va formada por um número ímpar de administradores.

2 � O conselho de administração poderá encarregar especialmen-
te algum ou alguns dos administradores para se ocuparem de certas
matérias da administração.

3 � A delegação da gestão corrente da sociedade ou a designação
de mandatários poderá ser efectuada por simples acto do conselho de
administração, onde constará expressamente a competência e os
poderes que deliberar atribuir.

ARTIGO 19.º

Substituição por impedimento ou renúncia

No caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer mem-
bro do conselho de administração, o conselho, sob proposta do seu
presidente, procederá à cooptação de um substituto, cujo mandato ter-
minará no fim do período para que o conselho de administração tenha
sido eleito, devendo, contudo, tal escolha ser ratificada na assembleia
geral seguinte.

ARTIGO 20.º

Poderes

1 � O conselho de administração são conferidos os mais amplos
poderes de representação e gestão da sociedade, designadamente to-
dos e cada um dos referidos nas alíneas a) a m) do artigo 406.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � Sem prejuízo das atribuições que lhe são conferidas no núme-
ro anterior, ou outras conferidas nos termos da lei e por estes estatu-
tos, compete ao conselho de administração, em especial:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar ou alienar participações no capital social de
outras sociedades e quaisquer bens e direitos, móveis ou imóveis, sem-
pre que o entenda conveniente para a sociedade, com as restrições
constantes da lei;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar operações de crédito que não sejam vedadas pela lei, em quaisquer
instituições ou mercados, bem como prestar ou receber cauções ou
garantias consideradas necessárias, com as restrições da lei e destes
estatutos;

d) Contratar pessoal, estabelecendo as respectivas condições
contratuais e exercer o correspondente poder directivo e disciplinar;

e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
ou categorias de actos determinados;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

g) Representar a sociedade, com exclusivos e plenos poderes, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, confessando, desistindo ou
transigindo em quaisquer acções, bem como comprometer-se em ar-
bitragens;

h) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
sociais noutras sociedades.

ARTIGO 21.º

Forma de obrigar

1 � A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

do administrador único;
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b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um administrador no uso de poderes delegados

pelo conselho de administração;
d) Pela assinatura de um mandatário no uso de poderes conferidos

pelo conselho de administração para a prática de certos e determina-
dos actos.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer dos membros do conselho de administração ou de procurador
com bastantes poderes.

ARTIGO 22.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração da sociedade deverá reunir, pelo
menos, duas vezes por ano, e além disso, sempre que for convocado
pelo presidente.

2 � Para que o conselho de administração possa deliberar, devem
estar presentes a maioria dos seus membros.

3 � As reuniões, cujas datas não tenham sido previamente fixa-
das, devem ser precedidas de convocação, oral ou escrita que deverá
chegar ao conhecimento dos membros do conselho de administração
com a antecedência mínima de dois dias, salvo tratando-se de assunto
que, pela sua natureza, exija uma apreciação imediata do conselho de
administração e seja susceptível de causar danos à sociedade, caso em
que o prazo referido pode ser dispensado.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
administrador, mediante carta, fax ou telegrama dirigido ao presidente.

ARTIGO 23.º

Remuneração

Os administradores serão ou não remunerados, cabendo à assembleia
geral fixar anualmente essas remunerações, a qual terá em conta as fun-
ções desempenhadas e a situação económica e financeira da sociedade.

ARTIGO 24.º

Caução

1 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, a res-
ponsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por algumas
das formas admitidas por lei, na importância que for fixada em
assembleia geral.

2 � A caução pode ser dispensada por deliberação da assembleia
geral que elege o conselho de administração.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 25.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, e a um
suplente, ambos eleitos em assembleia geral.

2 � O fiscal único, bem como o suplente serão um revisor oficial
de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único e ou o suplente podem não ser accionistas.
4 � O mandato do fiscal único e do suplente é de quatro anos,

sendo reelegíveis por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 26.º

Posse dos órgãos sociais

Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo que
designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras formalida-
des e permanecerão em funções até serem designados ou eleitos os
seus substitutos.

ARTIGO 27.º

Normas dispositivas

As deliberações dos accionistas poderão derrogar os preceitos dis-
positivos da lei, sem necessidade de alteração estatutária.

ARTIGO 28.º

Distribuição de lucros do exercício

Os lucros de exercício, depois de deduzida a percentagem mínima
estabelecida por lei para a constituição de reserva legal, terão a apli-

cação que a assembleia geral livremente determinar, podendo essas
deliberações derrogar, total ou parcialmente, o direito dos accionistas
os respectivos lucros.

ARTIGO 29.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabeleci-
dos na lei.

2 � Em caso de dissolução serão liquidatários os membros do con-
selho de administração que estiverem em exercício, os quais se pauta-
rão pelas disposições legais em vigor à data da liquidação.

3 � Dissolvida a sociedade e salvo deliberação social tomada com
votos correspondentes a 75% das acções com direito a voto, o acti-
vo será partilhado por forma a que as participações sociais noutras
sociedades sejam atribuídas na proporção do número de acções que
cada um dos accionistas possua à data da dissolução.

4 � Por virtude de liquidação e por deliberação social tomada nos
termos do número anterior, pode ser transmitido todo o património,
activo e passivo da sociedade, para os accionistas que o pretendam,
observando-se o que se dispõe no artigo 148.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

5 � Quando mais de um accionista pretenda que lhe seja transmi-
tida a totalidade do património e que não haja acordo entre os inte-
ressados, proceder-se-á a licitação entre eles.

ARTIGO 30.º

Compromisso arbitral

1 � As eventuais questões que surjam entre os accionistas, enquanto
tal, seus herdeiros ou representantes, por virtude da sociedade, ou entre
aqueles e esta, serão dirimidas por um Tribunal Arbitral, com expres-
sa renúncia a qualquer outro que julgará segundo o direito aplicável e
juízos de equidade.

2 � A composição do Tribunal Arbitral, a escolha de juízes e a
organização do processo, reger-se-á pelas disposições legais apli-
cáveis.

ARTIGO 31.º

Indigitação dos órgãos sociais

1 � Ficam desde já nomeados para o próximo quadriénio os se-
guintes órgãos sociais:

Presidente da mesa da assembleia geral � Isabel Maria Mendes
Fernandes; secretário da mesa da assembleia geral: Jorge Craveiro Forte
Longo.

Administrador único: Paulo Craveiro Forte Longo.
Fiscal único, efectivo: Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associa-

dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com o n.º 116, com
sede na Rua de D. João de Castro, 71-C, 4.º, direito, apartado 148,
Entroncamento, representada por Carlos António Rosa Lopes;
suplente: José de Jesus Gonçalves Mendes, revisor oficial de contas
n.º 833, com morada na Rua de D. João de Castro, 71-C, 4.º, direito,
apartado 148, Entroncamento.

Foi depositada na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2003. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002722064

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

FOZ FRONTAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2557/001213; identif icação de pessoa colectiva
n.º 505240092.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804141
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LUCIFERRO � SERRALHARIA E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1203/891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502268174.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804150

J. FELISBERTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2709/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505761874.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804087

MERGUL � EQUIPAMENTOS E MATERIAL RODOVIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2110/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504026844.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804095

JOAQUIM CURADO FIGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 298/681216; identificação de pessoa colectiva n.º 500903263.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804052

PSICOFOZ � CENTRO DE INTERVENÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1908/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503564052.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804060

TRANSPORTES TEIXEIRA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2679/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505522349.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002804079

VÍTOR NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1272/900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502391278.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800022

A. CRISTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 775/820114; identificação de pessoa colectiva n.º 501273013.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002805610

SOARES & GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2888/20020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506201899.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800014

FOZMUNDI � SOCIEDADE DE GESTÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 737/811013; identificação de pessoa colectiva n.º 501283587.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800065

FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2149/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 501142762.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
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go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002805652

ALVES, CUSTÓDIO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1769/941123; identificação de pessoa colectiva n.º 503307149.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002805628

CONFECÇÕES ESTRELA DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1267/900622; identificação de pessoa colectiva n.º 502385464.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002805636

CONSTANTINO & ROMÃO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2497/000615; identificação de pessoa colectiva n.º 505018250.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Rectifica ainda a publicação efectuada no Diário da República,
3.ª série, n.º 5, de 7 de Janeiro de 2003, quanto à denominação no
sentido de passar a constar que é Constantino & Romão �
Transportes, L.da

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800030

J. SANTOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1808/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503359580.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002800049

GÓIS

GOISGRÁFICA � INDÚSTRIA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 400/970407;
identificação de pessoa colectiva n.º 503864579.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508905

ÁLVARO MATOS BANDEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 398/970310;
identificação de pessoa colectiva n.º 503870048.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508891

GÓIFAL � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, FERRO, INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 451/020614;
identificação de pessoa colectiva n.º 506178463.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508883

SERRALHARIA VALE DO CEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 363/921120;
identificação de pessoa colectiva n.º 502875470.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508875

DAVID RODRIGUES PAIXÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 329/
890314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508948

IRMÃOS GARCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 120/
750320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508956

FERNANDO MOURA GONÇALVES
ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 359/920508;
identificação de pessoa colectiva n.º 502757299.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508867

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. JOÃO MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 403/980522;
identificação de pessoa colectiva n.º 504172514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508859

BARATA, CAETANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 439/010521;
identificação de pessoa colectiva n.º 505445301.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001975821

BAETA & GARCIA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 408/990311;
identificação de pessoa colectiva n.º 504487515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508840

ROSA & BRÁZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 73/680716;
identificação de pessoa colectiva n.º 500235830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508832

TRANS SERRANO � FORMAÇÃO E SERVIÇOS
NA NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 415/990816;
identificação de pessoa colectiva n.º 504600478.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 7 de Outu-
bro de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508824

SUPERMERCADOS FLOR DO CEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 380/941209;
identificação de pessoa colectiva n.º 503317187.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508930

MÁRMORES E ESTORES VIDAL E VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 235/840106;
identificação de pessoa colectiva n.º 501414738.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508921

PIZZARIA, RESTAURANTE GRIL � ENCOSTA DA SEARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 455/021031;
identificação de pessoa colectiva n.º 506605598.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Duarte
Ferreira. 2001508913

MIRANDA DO CORVO

GRÁFICA MIRANCORVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 26; identificação de pessoa colectiva n.º 501900276;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 4 e 6/20031024.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, Fernando José,
renunciou à gerência e Paulo Jorge Rodrigues Ferreira foi nomeado gerente.

Data: ambos em 10 de Setembro de 2003.
Mais certifico que, foi alterado o respectivo pacto social, quanto ao

artigo 3.º e § 1.º do artigo 6.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
dividido da seguinte forma: uma quota no valor nominal de 2500 euros
e outra no valor nominal de 1875 euros, ambas pertencentes ao só-
cio Manuel Cortês Ferreira; e outra de 625 euros pertencente ao só-
cio Paulo Jorge Rodrigues Ferreira.

ARTIGO 6.º

§ 1.º Os actos e contratos que pela sua natureza envolvam respon-
sabilidade para a sociedade terão que ser assinados por um gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo e actuali-
zado do contrato.

Conferida. Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2003609512

TÁBUA

HABICOVELO � CONSTRUÇÕES DO COVELO, L.DA

Sede: Lugar de Covelo de Cima, freguesia de Covelo,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 185/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502646684; data da
apresentação: 26062002.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000241761

VILA NOVA DE POIARES

ARTUR FONTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 348; identificação de pessoa colectiva n.º 505403374; data
do depósito: 20031029.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Margarida
da Silva Brandão Laranjeira. 2000236103

JOSÉ MANUEL SEQUEIRA FERREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 344; identificação de pessoa colectiva n.º 505315149; data
do depósito: 20031029.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Margarida
da Silva Brandão Laranjeira. 2000236111

OLISANTOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 236; identificação de pessoa colectiva n.º 503774855; data
do depósito: 20031029.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Margarida
da Silva Brandão Laranjeira. 2000236138

POIARMEX � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA
E MOBILIÁRIO DE POIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 244; identificação de pessoa colectiva n.º 503918334; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20031028.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato no seu artigo 3.º, passando assim a ter ac-
tualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 60 000 euros, correspondente à soma
de duas quotas iguais de 30 000 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Luís Miguel Martins Amaro e Fernando Alberto Borges
Ferreira.

§ único. Poderão os sócios fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao valor correspondente a 10 vezes o capital social.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Margarida
da Silva Brandão Laranjeira. 2000236197

EMPRESA POIARENSE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 94; identificação de pessoa colectiva n.º 500097313; data
do depósito: 20031028.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Cesaltina Tor-
res Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2000236081

HENRIQUES & GÂNDARA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 242; identificação de pessoa colectiva n.º 503878340; data
do depósito: 20031028.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Cesaltina Tor-
res Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2000236090

ÉVORA
ÉVORA

E.P.L. � EQUIPAMENTOS PARA PEDREIRAS, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, 20, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 490/
720209; identificação de pessoa colectiva n.º 500089515; inscri-
ção n.º 9 e inscrição n.º 10; números e datas das apresentações: 1/
20031002 e 11/20031017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram registados
os seguintes actos:

1 � Nomeação de secretário:
Designado: Carlos Alberto Vicente de Almeida, casado, residente

na Rua de Gabriel Victor do Monte Pereira, 2, 2.º, Évora; secretário
suplente: Maria Ana Gaspar Pisco, solteira, maior, Évora, residente
na Praceta de Santa Catarina, 19.

2 � Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 2 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150383

CHAPÉU D�ABA LARGA � ANIMAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Sede: Bairro de Almeirim, Rua de Maria Auxiliadora, lote 101,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3012/
20030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506381773;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: (of.) 1 e 2/20031027.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada:
A cessação das funções de gerência de António Augusto Moreira

Carvalho, por renúncia de 18 de Setembro de 2003.
A designação das funções de gerência de Elsa Rute Fernandes Teigão,

por deliberação de 18 de Setembro de 2003.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150367

MOTOÉVORA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Sede: Bairro 25 de Abril, Rua de Alves Redol, 36, Sé, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1169/
890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502147504; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/20031027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 10 de Março de 2003.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150375

REGUENGOS DE MONSARAZ

O SOBREIRO NOVO, SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 363/001207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505245914; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
27102003.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, a mesma foi
dissolvida e liquidada, por escritura lavrada em 16 de Outubro de 2003,
de fl. 95 a fl. 96 do livro de notas para escrituras diversas n.º 139-D
do Cartório Notarial deste concelho.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003731733

VIANA DO ALENTEJO

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA OLIVASUBER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 218/031010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
031010.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 12 de Março
de 2003, foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe,
com Maria da Conceição Barreto Vasques Fialho Fernandes Ferro e
Luís Fernandes Ferro que se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade Agro Pecuária
Olivasuber, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede na Estrada de Vila Nova, 59, fre-
guesia e concelho de Viana do Alentejo.

2 � A administração poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a exposição agrícola e pecuária e sua
comercialização.

ARTIGO 4.º

A Sociedade pode livremente adquirir participações em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
2450 euros, pertencente ao sócio Luís Fernandes Ferro, e outra do
valor nominal de 2550 euros, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Barreto Vasques Fialho Fernandes Ferro.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas por actos entre vivos de carácter
oneroso ou gratuito, a favor de terceiro, desde que não seja cônjuge
ou filho do sócio cedente, dependem de consentimento da Sociedade.

2 � A Sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, depois, gozam de
direito de preferência na transmissão de quotas, por acto entre vivos,
a favor de terceiro, desde que não seja cônjuge ou filho do sócio
cedente.

3 � No caso de haver vários interessados na aquisição das quotas
objecto da pretensão de venda as ditas quotas serão distribuídas entre
eles proporcionalmente ao valor nominal total das quotas de que for
titular cada um dos sócios interessados.

4 � A transmissão de quotas por morte será livre quando o suces-
sor seja o cônjuge ou ascendente ou descendente em linha recta do
alienante.

5 � Nas restantes transmissões por morte será necessário o con-
sentimento da Sociedade. A Sociedade e, subsidiariamente, os demais
sócios, terão direito de preferência, e para esse efeito, quando o su-
cessor se apresente a exercer os seus direitos relativos à quota trans-
mitida, órgão de administração convocará uma assembleia geral de
sócios no prazo de 15 dias com vista à deliberação relativa à trans-
missão solicitada, e, no caso de a deliberação ser desfavorável relati-
vamente a todas ou parte das quotas transmitidas por sucessão, dará
conhecimento a todos os sócios do seu direito de preferência.

6 � No caso de exercício do direito de preferência mencionado
no número anterior, pela Sociedade ou por algum dos sócios, deverão
estes pagar aos sucessores o valor real das quotas, sendo este determi-
nado na forma legalmente prevista.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da Sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, incumbe à gerência.

2 � Podem ser eleitos gerentes pessoas estranhas à Sociedade.
3 � Os gerentes que são dispensados de caucionar o exercício do

cargo, terão a remuneração que for fixada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da Sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, eleitos em assembleia geral, ficando desde já designado como
gerente o sócio Luís Fernandes Ferro.

2 � Tanto a Sociedade como a gerência poderão constituir man-
datários ou procuradores, os quais poderão ser pessoas estranhas à
Sociedade, com poderes para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos.

3 � A Sociedade obriga-se, válida e eficazmente, com a assinatura
de um gerente, ou com a assinatura de um procurador com poderes
especiais.

ARTIGO 9.º

Salvo os casos para que a lei exija forma e prazos especiais, as
assembleias gerais serão convocadas por carta registada com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

1 � É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Se a quota tiver sido adquirida com violação dos direitos de pre-

ferência estabelecidos neste pacto social;
b) Se o sócio exercer fora da Sociedade, directamente ou integrado

noutra sociedade, actividade igual ou concorrente às que a Sociedade
estiver a exercer, sem prévia autorização desta;

c) Se a quota for objecto de penhora ou de qualquer outro procedi-
mento judicial.

2 � Nos casos referidos nas alíneas a) e b), a amortização será
feita pelo seu valor nominal.

3 � No caso contemplado na alínea c), a amortização será feita
pelo valo que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidos
5% para o fundo de reserva legal, serão aplicados conforme for deci-
dido em assembleia geral.
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ARTIGO 12.º

A Sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei operando-se a
respectiva liquidação de acordo com o que for deliberado em assembleia
geral que também nomeará os liquidatários.

Está conforme.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, em exercício, Ali-
ce da Conceição Pinto Lopes Grilo. 2001894821

FARO
ALBUFEIRA

MUZANGALA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1064/
910722; identificação de pessoa colectiva n.º 500782989; data da
apresentação: 22072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768718

SOARES & MARRACHINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 615/
880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502029498; data da
apresentação: 18072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768688

BRÁS & VIEIRA � ALUGUER DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2722/
20020808; identificação de pessoa colectiva n.º 503584800; data
da apresentação: 18072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768696

MOUTINHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2207/
20000810; identificação de pessoa colectiva n.º 504984080; data
da apresentação: 20072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768700

YUPEPE � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2301/
20010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505328305; data
da apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768769

KALIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 650/
881118; identificação de pessoa colectiva n.º 500371911; data da
apresentação: 28072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768750

TELEVAL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2402/
20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505534193; data
da apresentação: 28072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768742

MONTECHORO � GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1690/
961115; identificação de pessoa colectiva n.º 503755788; data da
apresentação: 24072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768726

H. R. P. EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1350/
930917; identificação de pessoa colectiva n.º 502022744; data da
apresentação: 18072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768670

IMONEFELE, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2280/
20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505285657; data
da apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768947

ANTUNES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 260/
860205; identificação de pessoa colectiva n.º 501215344; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768955
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OLHOS DO MAR � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1229/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502845430; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768963

OLHOS DO MAR � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1229/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502845430; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768971

KIMER OVERSEAS LIMITED,
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2659/
20020522; identificação de pessoa colectiva n.º 980229200; data
da apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768980

GÁS MÓVEL � SOCIEDADE COMERCIAL DE GÁS
E SEUS DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1642/
960531; identificação de pessoa colectiva n.º 503646474; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768890

DOUBLE DUTCH BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2012/
990819; identificação de pessoa colectiva n.º 504524291; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas dos anos de 1999,
2000 e 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768904

SIPEL � ESTABELECIMENTOS DE MERCEARIA
SIMÕES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 229/
850723; identificação de pessoa colectiva n.º 500251207; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768912

SAPATARIAS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1200/
920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502775700; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768920

SMITH, BOGG & BOWE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1107/
911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502635665; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768939

G.T.P. � GABINETE TÉCNICO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 584/
880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501993789; data da
apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003769013

ALBUVINHOS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2694/
20020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506301010; data
da apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768807

ECOVINYL � PUBLICIDADE & MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2523/
20011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505837463; data
da apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768815

CASTRO RODRIGUES � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2476/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505755971; data
da apresentação: 30072003.
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Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768823

NOVUSMED � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2193/
20000726; identificação de pessoa colectiva n.º 505071657; data
da apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768831

NUNES � PAPELARIA, LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1643/
960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503647748; data da
apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768840

AUTO COVEAL � COMÉRCIO E ALUGUER
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1456/
940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503282618; data da
apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768858

LACOSALGARVE � COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1194/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502770198; data da
apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768866

J.H.T. � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2521/
20011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505828480; data
da apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768874

RARODENTE � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
E ODONTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1428/
940531; identificação de pessoa colectiva n.º 503307033; data da
apresentação: 30072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768882

KIMER OVERSEAS LIMITED
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2659/
20020522; identificação de pessoa colectiva n.º 980229200; data
da apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003769005

MADFEL OVERSEAS LIMITED
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2677/
20020522; identificação de pessoa colectiva n.º 980229197; data
da apresentação: 29072003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo
Rosa. 2003768785

ALCOUTIM

JOÃO & PALMA, L.DA

Sede: Largo do Mercado, 3, freguesia de Pereiro,
concelho de Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 45/
960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503689297.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, se encontram depositados na respecti-
va pasta da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2002.

A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Caldeira Fernandes.
2001370466

BRAZES MÓVEIS, L.DA

Sede: Aldeia e freguesia de Martim Longo, concelho de Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 76/
000502; identificação de pessoa colectiva n.º 504766120.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, se encontram depositados na respecti-
va pasta da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2002.

A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Caldeira Fernandes.
2001370474

COOPREVA � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE REGA DE VAQUEIROS, C. R. L.

Sede: Freguesia de Vaqueiros, concelho de Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 10/
900702; identificação de pessoa colectiva n.º 502395524; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031020.
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Certifico que, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 70 e 71.º do
Código do Registo Comercial referente à cooperativa em epígrafe fez-
se o seguinte registo:

Nomeação de órgãos sociais, membros da direcção e do conselho fiscal.
Triénio de 2002/2005.
Direcção: presidente � Virgílio Teixeira Neto; secretário: António

Miguel Afonso; tesoureiro: José Manuel Pedro.
Conselho fiscal: presidente � João António Teixeira; secre-

tário: Gabriel Francisco Manuel; tesoureiro: António Valente;
suplente: Vitorino Teixeira.

Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2002.

Encontra-se arquivado na respectiva pasta, a acta respeitante ao
acto supra-indicado.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Caldeira Fernandes.
2001370440

CASTRO MARIM

PINHALCASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Alagoa, 82-A, Altura, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 231/030813; identificação de pessoa colectiva n.º 504626671.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2002.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240105

LAGOA

VILA VITA (PORTUGAL) � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Aldeamento Vila Vita, Alporchinhos,
freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 561/
170589; identificação de pessoa colectiva n.º 502157909.

Certifico que:
Inscrição n.º 17; apresentação n.º 32/300903.
Nomeação de gerente.
Gerente: Maria Manuela de Sousa Santos, casada, residente na Ur-

banização Vale de Freire, lote 40, Bemposta, Portimão.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002998329

SILVES

CAPELA DAS ARTES � ESPAÇO CULTURAL
DE ALCANTARILHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1395/
980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504061623; inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 19 e 20/20031017.

Certifico que, por escritura lavrada em 15 de Outubro de 2003, de
fl. 126 do livro de notas para escrituras diversas n.º 138-A, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi altera-
do totalmente o contrato, por adaptação à unipessoalidade, da socieda-
de em epígrafe, tendo em consequência o novo pacto social, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Capela das Artes � Espaço Cul-
tural de Alcantarilha, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Cruz, freguesia de
Alcantarilha, concelho de Silves.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, comercialização, impor-
tação, exportação, representação e distribuição de produtos e
artigos artesanais, comerciais, industriais e de obras de arte; explora-
ção de estabelecimentos comerciais, hoteleiros e de restauração e de
actividades de lazer; compra e venda e administração de imóveis e
promoção de empreendimentos turísticos e de loteamentos; presta-
ção de serviços de formação; desenvolvimento de investigação e pes-
quisa científica e realização de eventos de divulgação científica; pro-
dução e organização de espectáculos culturais e de entretenimento e
de seminários, conferências e congressos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 224 459,05 euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio único poderá efectuar prestações suplementares de
capital até ao equivalente ao valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Mantém-se na gerência o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

O texto completo na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2000044964

SOCIEDADE CORTICEIRA MESSINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1160/
931102; identificação de pessoa colectiva n.º 503085740; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031003.

Certifico que, por escritura lavrada em 30 de Setembro de 2003, a
fl. 71 do livro de notas para escrituras diversas n.º 137-A, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo em consequência
o artigo 3.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma, no valor
nominal de 3254,21 euros, pertencente ao sócio José Manuel Sousa
Borges, outra, no valor nominal de 1496,39 euros, pertencente ao
sócio Rui Manuel Cabrita Sousa e outra, no valor nominal de
249,40 euros, pertencente à sócia Maria dos Santos Ramos Cabrita.

O texto completo na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000044859
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BELTRÃO & DANIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1927/20031003;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031003.

Certifico que, por escritura lavrada em 30 de Setembro de 2003, a
fl. 57, do livro de notas para escrituras diversas n.º 137-A, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são: Beltrão do
Carmo Martins Francez, Daniel Bernard Sparkes que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Beltrão & Daniel, L.da

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil; compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; gestão, administração
e arrendamento de imóveis; exploração hoteleira e turística.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá, mediante a deliberação em assembleia geral,
participar no capital de outras sociedades, criar novas empresas ou
participar na sua criação e associar-se pela forma que julgar conve-
niente a quaisquer entidades singulares ou colectivas, com o objecto
idêntico ou diferente do seu, seja qual for a lei que os regule, nome-
adamente consórcios ou agrupamentos complementares.

ARTIGO 4.º

A sede social situa-se na Rua de Francisco Pablos, 36, 1.º, na cida-
de, freguesia e concelho de Silves.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

O capital está integralmente subscrito e realizado em dinheiro, di-
vidido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencente uma a
cada sócio.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade será nomeada em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

1 � A sociedade ficará validamente vinculada com a assinatura
conjunta dos dois gerentes.

2 � Os documentos referentes à compra, venda ou troca de veículos
automóveis ou motorizados, são assinados nos termos do n.º 1 deste ar-
tigo.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota que seja objecto de
penhora, arresto ou apreensão.

§ único. O preço da amortização será o do último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante equivalente a 100 vezes o valor do capital social
que a sociedade tiver à data em que as prestações forem exigidas.

ARTIGO 11.º

O sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
devendo no caso de os mesmos vencerem juros, ser deliberado em assembleia
geral, quais as condições nomeadamente juro e prazo de reembolso.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000044840

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

GUADITECTOS � COLOCAÇÃO DE TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1200/020114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505912457.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ribeiro.
2002486930

LUÍS GUIMARÃES � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1187/011116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505824418.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ribeiro.
2002486913

JOÃO & ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 290/820216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501220208.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487847

SOGRARA � CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO
E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 741/930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502378140.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487839

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES BAIS DE MONTE GORDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 373/860708; identificação de pessoa colectiva n.º 501688080.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487812

SOCIEDADE PESCAS PELÁGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 811/950314.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487804
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MANUEL SEBASTIÃO MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 777/940105; identificação de pessoa colectiva n.º 503115550.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487707

CONSTRUÇÕES J. LEONARDO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1088/010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505328020.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487693

CONMORAIS � PRESTAÇÃO SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 946/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504093231.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487669

ISA FRAZOA � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1025/991110.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487715

CASA SILVA � FERRAGENS, DROGAS, TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 326/840412; identificação de pessoa colectiva n.º 501453210.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487723

ENJECTURA � EMPRESA DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 836/951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503552755.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487731

SABINO & SABINO � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 559/900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502331640.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487740

ÁLVARO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 998/990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504563327.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487758

SANTOS, RIBEIRO & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 184/750205; identificação de pessoa colectiva n.º 500241643.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487766

DOURADO & ROSA � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 511/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 502168820.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487774

PATO & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1216/020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505881870.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487650

MODESTO, MURTA & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 376/860806; identificação de pessoa colectiva n.º 501699732.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487782

RIOSTRA � EXPLORAÇÃO DE BIVALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 769/931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503075507.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002487790
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TOMÁS & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 256/800702; identificação de pessoa colectiva n.º 501054030.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ribeiro.
2002486875

NUNES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 650/910624; identificação de pessoa colectiva n.º 502577304.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ribeiro.
2002486867

CONSTRUÇÕES VALDEMAR MUNHOZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1170/010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505709333.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ribeiro.
2002486956

NOBRE & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1262/021007; identificação de pessoa colectiva n.º 506314863.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ribeiro.
2002486948

M & R � MEDIADORA NA COMPRA E VENDA
DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 648/910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502575506.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002486891

VILA REAL MAR � PESCAS E PRODUTOS,
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 615/901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502443189.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002486883

ALTA VISTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 952/980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504096044.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Ribeiro.
2002486905

GUARDA
SEIA

SOCIEDADE AGRÍCOLA MOINHEIRA DO ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 540/961018;
identificação de pessoa colectiva n.º 503749443.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.)
3/030925. � Cessação de funções de gerente: Maria Leonor Varan-
das de Sousa Alves Batista, por renúncia, em 5 de Setembro de 2003.

b) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.)
8/030925. � Cessação de funções de gerente: Francisco José Metelo
Gomes, por renúncia em 5 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487025

VODRAGES � TECIDOS E FIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 685/991213;
identificação de pessoa colectiva n.º 504682962.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que, em 15 de
Setembro de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487009

MONTANHAS E RIOS, TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 397/930428;
identificação de pessoa colectiva n.º 502970561.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000486843

CONTAS SEMPRE CERTAS � CONSULTORIA
CONTABILÍSTICA E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 601/980204;
identificação de pessoa colectiva n.º 504086820.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que, em 17 de
Setembro de 2003 foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000486940

CONSTRUSEIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 518/960620;
identificação de pessoa colectiva n.º 503202614.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 3/031014. � Aumento e
redenominação do capital e alteração parcial do contrato.
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Montante do reforço: 3004,80 euros, em dinheiro.
Subscritores: ambos os sócios em partes iguais.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Sede: Quinta do Capitorno, Urbanização Estrela, lote 21, Tourais, Seia.
Capital, após reforço e redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Luísa Garcia de Abreu Ferreira e João de

Jesus Ferreira, cada um com uma quota de 2500 euros.

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se CONSTRUSEIA, Construção Civil, L.da

e tem a sua sede na Quinta do Capitorno, Urbanização Estrela, lote 21,
no lugar e freguesia de Tourais, deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487033

TEMPERATI � AQUECIMENTO CENTRAL
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 874/020402;
identificação de pessoa colectiva n.º 506098621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.)
1/031014. � Cessação de funções de gerente de António das Neves
Maximiano, por renúncia em 8 de Outubro de 2003.

b) Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 3/031014. � Alteração
parcial do contrato.

Artigos alterados: 3.º e 4.º
Sócios e quotas: Rui José Gouveia, L.da com uma quantia de

45 000 euros, após ter previamente unificado as quotas de 20 000 euros
e 25 000 euros; José do Amaral Ramos, com uma quota de 5000 euros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
45 000 euros pertencente à sociedade Rui José Gouveia, L.da e outra
no valor de 5000 euros pertencente ao terceiro outorgante, José do
Amaral Ramos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a caber a Rui José Gouveia e
Maria Alice Abrantes Borges Fontes Gouveia, os quais são nomeados
gerentes, designados pela sociedade Rui José Gouveia, L.da

2 � Para obrigar a sociedade, nos seus actos e contratos, é sufi-
ciente a assinatura ou a intervenção de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487041

LEIRIA
BOMBARRAL

PADARIA-PASTELARIA POENSE,
SOCIEDADE DE FABRICO E VENDA DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 418/
940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503286109; data do
recebimento: 01082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2002461864

HNC � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 688/
20021004; identificação de pessoa colectiva n.º 506125408; data
do recebimento: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249331

PRIVILÉGIO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 377/
930423; identificação de pessoa colectiva n.º 502970707; data do
recebimento: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249382

TRANSPORTES JOAQUIM VÁRZEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 18/
790102; identificação de pessoa colectiva n.º 500561036; data do
recebimento: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248963

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

METALÚRGICA JOVÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 231, de
7 de Outubro de 2002, saiu com inexactidão a publicação relativa à
sociedade Metalúrgica Jovás, L.da, pelo que, no artigo 13.º, onde se lê
«Quando a lei exigir outras formalidades» deve ler-se «Quando a lei
não exigir outras formalidades.» 3000124255
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Assinatura CD mensal ...........

Assinante
papel2

Não assinante
papel

180 225

PAPEL (IVA 5%)

150

150

150

280

280

280

395

  50

  80

  72

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos ...................................

250 acessos ...................................
500 acessos ...................................

N.º de acessos ilimitados até 31-12

 23

 52
 92

550

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19 %)1

E-mail 50 .......................................

E-mail 250 .....................................
E-mail 500 .....................................

E-mail 1000 ...................................

E-mail + 50 ...................................

E-mail + 250 .................................

E-mail + 500 .................................

E-mail + 1000 ...............................

 15,50

 46,50

 75
140

 26

 92

145

260

100 acessos............................
250 acessos............................
Ilimitado .................................

INTERNET (IVA 19 %)

Assinante
papel2

Não assinante
papel

 96
216
400

120
270
500

Preços por série3

1.ª série..................................
2.ª série..................................
3.ª série..................................

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 19 %)

120
120
120


