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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
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    T          SIM    £

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 Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de material diverso para oftalmologia, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 2 2 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

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
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Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
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 adju-
dicante
N.º 040022-M.C.C.

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

1 5 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 8 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

1 9 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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

2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128507

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de produtos irrecuperáveis: campos adesivos cirúrgicos, trouxas, cam-
pos para mesa, batas, barretes, máscaras, papel celulose, protecção para punho de foco,
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, no local indicado no caderno de encargos.
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 0 0 0 0Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 31 � 6 de Fevereiro de 2004 2821

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040023-M.C.C.

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

1 5 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 8 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 9 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128509

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de produtos implantáveis para tratamento da dor, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 0 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

00.00.00.00-00000-00000-00000-0
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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040028-M.C.C.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 6 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 3 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 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 2 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.

Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128511

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de material para anestesia: electrodos, balões, máscaras, nebulizadores,
traqueias, circuitos de paciente, peças em T, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 7 1 0 0 0 9Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040034-M.C.C.

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

1 6 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 3 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 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 2 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128514

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de cassetes com reagente para leitura de glucose, sistema para cardioplégia,
tubos hemocron e diverso material para esterilização, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 8 2 0 0 0 9Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040035-M.C.C.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 7 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 2 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 3 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.

Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128516

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de adaptadores para cateteres, conectores macho/fêmea, conexões plás-
ticas, racords, rampas, torneiras, cabos e placas para bisturi eléctrico, durante o ano
de 2004.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 7 1 0 0 0 9Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040041-M.C.C.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 7 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 2 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 3 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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

2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128518

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de válvulas e catéteres peritoneais, clips aneurismo, kits de monitorização,
próteses esofágicas, bandas gástricas, dispositivos para incontinêcia, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 9 0 0 0 0 8Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040044-M.C.C.

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

1 8 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 em processo por negociação)

2 3 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 4 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128519

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.min-saude.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de dializadores para diálise e hemofiltração, conjuntos de linhas, cate-
teres, agulhas de fístula, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 8 1 0 0 0 2Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040050-M.C.C.

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

1 8 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 em processo por negociação)

2 3 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 4 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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

2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128520

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.min-saude.pt
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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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de material para cirurgia laparoscópica, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 6 9 0 0 0 2Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040054-M.C.C.

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

1 9 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 em processo por negociação)

2 4 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 5 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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

2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128521

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £
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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 Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de lentes intraoculares, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 4 1 3 0 0 0 8Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040056-M.C.C.

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

1 9 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 em processo por negociação)

2 4 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 5 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128522
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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    T          SIM    £

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 Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de stents coronários para hemodinâmica, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 1 1 7 3 0 7Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040062-M.C.C.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 2 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 em processo por negociação)

2 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 6 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.

Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128523

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de fios sintéticos reabsorvíveis, gaze hemostática, cera de ossos, sedas,
fios de aço, 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, no local indicado no caderno de encargos.
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 2 5 2Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040063-M.C.C.

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

2 2 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 em processo por negociação)

2 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 6 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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

2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128524

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de material de intervenção para hemodinâmica, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 1 1 7 3 0 7Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040065-M.C.C.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 3 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.

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 em processo por negociação)

2 6 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): até às 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 £ £ ��������
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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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 9 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128525

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento,

Sector Material Consumo Clínico

Endereço Código postal
Alameda do Professor Hernâni 4202-451
Monteiro

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225095985 225509888

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jose.soares@hsjoao.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 £ 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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de material de diagnóstico para hemodinâmica, 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, no local indicado no caderno de encargos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 1 2 4 1 3 0 5Objecto00.00.00.00-0 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.1.10) 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

0 1 2Indicar 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.1.2) 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 por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital de São João e o
disposto no artigo 11.º do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Declaração bancária/volume global de negócios dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concurso nos
últimos três anos.

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 adju-
dicante
N.º 040066-M.C.C.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 3 0 3 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
Cheque passado à ordem do Hospital de São João ou numerário.
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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 em processo por negociação)

2 6 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): até às 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)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 9 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento, Sector Material Consumo Clínico,
piso 02, ��� 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
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde
Cavalheiro. 3000128526

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

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
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
Instituto das Estradas de Portugal (IEP)

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212947100 212951997

Correio electrónico Endereço internet (URL)
iep@iestradas.pt www.iestradas.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
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 £ 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 T 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
EN 16 � estabilização de talude próximo da intersecção com a EN 328 (Pessegueiro
do Vouga).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Realização de todos os trabalhos inerentes à estabilização do talude e muro de suporte,
com a execução de cortina de estacas tangentes, com diâmetros de 0,50 m, numa extensão
de aproximadamente 50 m. Reforço do sistema de drenagem com a execução de dreno de
intersecção longitudinal, substituição do aqueduto existente na zona que se encontra
danificado e da drenagem superficial (valetas). Reabilitação da plataforma da estrada
com a execução das diferentes camadas que constituem o pavimento, incluindo a colo-
cação de geogrelha bidireccional.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Concelho de Sever do Vouga.
Código NUTS PT121 BAIXO VOUGA
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 3 1 4 2 6 E O 9 1 7 E 1 5 4 7 E 1 0 7 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 1 1 2 2 0 0 7Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 1 1 2 0 0 0 5comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 1 1 2 3 1 0 1mentares00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 3 2 4 5 1 800.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 3 3 2 2 1 400.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 4 7 1 3 0 000.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 6 2 2 1 0 600.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 6 2 2 1 1 300.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
502-5(NACE)
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)
Principais quantidades de trabalho (aprox.) � demolição de muros (50 m2), decapagem
(35 m3), regularização e revestimento de taludes de aterro (488 m2), escavação na linha
(2900 m3), leito do pavimento (534 m2), geossintéticos (634 m2), execução de PH (5 m),
valetas (32 m), drenos longitudinais (65 m), camada sub-base (534 m2), camada de base
(534 m2), camada de regularização (534 m2), camada de desgaste (534 m2), rega de im-
pregnação (534 m2), rega de colagem (534 m2), remoção de pavimentos (534 m2), colo-
cação de terra vegetal (340 m3), sementeira manual (340 m2), execução de estacas verti-
cais (984 m), escavação para abertura de fundações (120 m3), cofragem (65 m2), betão
(32,50 m3), aço (920 kg) e marcas rodoviárias (420 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

1 2 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)
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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)
Nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o concor-
rente a quem for adjudicada a empreitada prestará, nessa altura, uma caução no valor de
5 % do preço total do respectivo contrato, com a qual garantirá o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assume com a celebração do contrato de empreitada e
eventuais contratos adicionais.
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, sendo os encargos
satisfeitos por conta da dotação do Plano de Investimentos consignado ao Instituto
das Estradas de Portugal (IEP).
De acordo com o preceituado nos artigos 21.º e 202.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, os trabalhos executados são medidos mensalmente e os pagamentos são efectua-
dos com base nas quantidades apuradas, às quais se aplicam os correspondentes preços
unitários.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
De acordo com o preceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer moda-
lidade jurídica de associação, desde que todas as empresas desse agrupamento satisfa-
çam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas.
No caso de adjudicação, as empresas do agrupamento associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, numa única entidade ou em consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, devendo o concorrente, neste caso, indicar desde
logo quem é o líder do consórcio.

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) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,

os concorrentes estabelecidos em Portugal deverão apresentar o certificado de clas-
sificação de empreiteiros de obras públicas (ou cópia simples do mesmo), emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), e só serão admitidos quando aqueles certificados contenham as seguin-
tes autorizações:

1.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, da classe correspondente ao valor da proposta; e
2.ª, 6.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor da proposta.
Os concorrentes devem anexar aos documentos de habilitação uma declaração a dizer
que a classe da(s) autorização(ões) respeitante(s) aos trabalhos especializados cobre
o correspondente valor que indicam nas suas propostas;
b) Os agrupamentos de empresas, constituídos nos termos do ponto III.1.3) deste anún-

cio, aproveitam das autorizações das associadas, devendo pelo menos uma das em-
presas deter autorização relevante em classe que cubra o valor total da obra e cada
uma das outras autorizações que cubram o valor da parte da obra a que respeite, de
acordo com as condições indicadas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março;

c) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas devem apresentar o certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados (ou cópia simples do mesmo) adequado à obra posta a con-
curso;

d) Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores de certificado de
classificação de empreiteiros de obras públicas, ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como aqueles a que se
refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma legal, devem apresentar os
documentos indicados no n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

e) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica de cada concorrente (qua-
lificação dos concorrentes), ou de cada empresa (no caso de agrupamento), a que se
refere o artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, é efectuada com base no
explicitado no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Acordo-promessa celebrado entre as empresas interessadas, relativo às formas de asso-
ciação reguladas pelo quadro legal vigente.
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 empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco
central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

b) Cópia 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
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se
se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada
da respectiva declaração;

c) Os concorrentes deverão ainda apresentar uma declaração assinada pelo concorrente
onde constem os indicadores económicos e financeiros da(s) empresa(s) relativos
ao último exercício e aos anos de 1999, 2000 e 2001, de acordo com o previsto na
Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, publicada ao abrigo do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março. Para confirmação desses valores, o concorren-

te terá obrigatoriamente de apresentar os respectivos cálculos, bem como cópias das
declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS, acompa-
nhadas do respectivo anexo I, relativas ao último exercício e aos anos de 1999, 2000
e 2001, tal como tenham sido apresentadas para cumprimento das obrigações fis-
cais; se se tratar de uma empresa de constituição recente, o concorrente deverá apre-
sentar cópia da respectiva declaração do início de actividade.

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 do director técnico da em-
preitada e representante permanente do empreiteiro na obra;

b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanhada
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 concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;

d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra, para além dos indicados na alínea a) do presente ponto.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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.1.4) 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 (60 %);
2 Metodologia de execução dos trabalhos e obtenção da qualidade (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 D. E. Aveiro n.º 72/2003-BEM.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 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): € 50 00, incluindo IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque visado passado a favor do Instituto das Estradas
de Portugal (IEP).

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): 17 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 £ £ ��������



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 31 � 6 de Fevereiro de 20042836

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)
Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir
os concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados.
Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá intervir no acto público do
concurso apenas um representante, devidamente credenciado por todas as empresas do
consórcio ou associação.

IV.3.7.2) Data, hora e local

1 6 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Direcção de Estradas de Aveiro, sita na morada indicada no anexo A do pre-
sente anúncio, ��� 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
Inscrito em PIDDAC, no Programa 03/Projecto 03, com o código informático 010311.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
a) O valor para efeito do concurso é de 131 500 euros, não incluindo o imposto sobre

o valor acrescentado;
b) Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas, excepto no que se refere

ao prazo de execução;
c) Os prazos referidos nos números anteriores são contados nos termos do preceituado

no artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
d) Não houve publicação do anúncio indicativo no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias;
e) No prazo de execução da empreitada de 120 dias a contar da data da decisão da

consignação estão incluídos os dias de descanso semanal e feriados.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 7 0 1 2 0 0 400 /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
Instituto das Estradas de Portugal (IEP)

Endereço Código postal
Rua da Batalha, Quinta do Simão, 3801-903 Aveiro
Esgueira

Localidade/Cidade País
Aveiro Portugal

Telefone Fax
234303100 234303126

Correio electrónico Endereço internet (URL)
deavr@iestradas.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto das Estradas de Portugal (IEP)

Endereço Código postal
Rua da Batalha, Quinta do Simão, 3801-903 Aveiro
Esgueira

Localidade/Cidade País
Aveiro Portugal

Telefone Fax
234303100 234303126

Correio electrónico Endereço internet (URL)
deavr@iestradas.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto das Estradas de Portugal (IEP)

Endereço Código postal
Rua da Batalha, Quinta do Simão, 3801-903 Aveiro
Esgueira

Localidade/Cidade País
Aveiro Portugal

Telefone Fax
234303100 234303126

Correio electrónico Endereço internet (URL)
deavr@iestradas.pt

27 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Rosado Catarino. 3000128636

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
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
Ministério das Obras Públicas, Gabinete Administrativo,
Transportes e Habitação piso 3, sala 2355
Instituto das Estradas de Portugal

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212947453 212947793

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 290, de
17 de Dezembro de 2003, e no Jornal Oficial da União Europeia, n.º 238, de 10 de
Dezembro de 2003, para a elaboração do projecto de execução da «EN 103 � Rectifi-
cação entre Barracão e Sapiões», informam-se os concorrentes de que foram juntas às
peças patentes do concurso cópias dos esclarecimentos prestados.

27 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Catarino. 3000128637

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Direcção Regional de Obras Públicas

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento 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
Região Autónoma da Madeira, Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes (Direcção Regional
de Obras Públicas)

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

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

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 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 T 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 T 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
«Creche de São Vicente e arruamento de acesso.»
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os principais trabalhos da empreitada são: terraplenagens, movimento de terras, betão,
alvenaria de blocos, revestimentos de piso, revestimento de paredes, impermeabiliza-
ção, instalações de aquecimento, arranjos exteriores e diversos. Área bruta de constru-
ção: aproximadamente 560 m2.
O objecto do procedimento compreende ainda o fornecimento de uma viatura automó-
vel em regime de locação.
Preço base do concurso (apenas componente empreitada): 1 900 000 euros, não
incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Região Autónoma da Madeira, concelho de São Vicente.
Código NUTS PT3
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 5 2 1 5 7Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 3 3 1 2 0 6Objectos00.00.00.00-0 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.1.9) 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.3) Duração do contrato ou prazo de execução
2 4 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)
5 % do valor total da componente empreitada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira, através da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
com as seguintes autorizações: a 1.ª categoria (Empreiteiro geral ou construtor geral de

edifícios de construção tradicional), na classe correspondente ao valor da sua propos-
ta, e a 1.ª subcategoria da 2.ª categoria (Vias de circulação rodoviária e aeródromos), na
classe correspondente ao valor da parte dos trabalhos a que respeita.
Os concorrentes não detentores de alvará de construção, a que se referem as alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a
concurso nos termos do disposto nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: 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
1 a) Valia técnica da proposta � 0,60;
2 Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfactores:
3 Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra � 0,40;
4 Programa de trabalhos � 0,30;
5 Adequação da distribuição numérica e profissional dos trabalhadores � 0,15;
6 Adequação do equipamento a utilizar nas diferentes fases da obra � 0,15.
7 b) Preço � 0,40.

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
adjudicante
Concurso público n.º 02/2004.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
0 4 0 3 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): € 350 (papel opaco) ou € 75 (suporte digital), a acrescer de IVA
à taxa legal em vigor nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Moeda: euro.

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

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

1 1 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): 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 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)
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes devidamente cre-
denciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 2 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local: endereço 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
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da obra, referido em II.3), conta-se da data da respectiva
consignação.
O prazo máximo da locação da viatura automóvel é de oito meses.
O prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta, referido em IV.3.6),
conta-se da data do acto público do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 3 0 1 2 0 0 400 /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.

23 de Janeiro de 2004. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo
Luís dos Reis. 1000248746

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso

Concurso público � «Drenagem das águas residuais
do Campus Universitário em Vila Real, fase 1»

Por determinação reitoral e a fim de dar cumprimento ao Decre-
to-Lei n.º 245/2003, de 7 de Outubro, foi anulado o concurso público
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 8, de 10 de Janeiro de 2004.

No prazo de 30 dia será publicado novo aviso de abertura.

15 de Janeiro de 2004. � O Reitor, Armando Mascarenhas Fer-
reira. 1000248672

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA

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
Associação de Municípios Administrador-delegado
do Alto Tâmega

Endereço Código postal
Avenida dos Aliados, 9 5400-038

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
(351) 276301000 (351) 276333630

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gatat@mail.telepac.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.1.3) 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
Execução de cartografia digital do Alto Tâmega à escala 1:10 000.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços para aquisição de uma base cartográfica vectorial da região do
Alto Tâmega.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de
Aguiar.
Código NUTS III � PT05 e PTO8.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

7 4 2 7 4 1 0 0Objecto00.00.00.00-0 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) **
CPC 86754.
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)
Abrange a cartografia dos municípios indicados em II.1.7, cuja área é aproximadamente
29 378 ha.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
1 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)
Caução no valor de 5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos serão efectuados nas condições indicadas no ponto 3 da parte 1 do cader-
no de encargos, não havendo lugar a adiantamentos por conta de serviços a fornecer.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação deverá assumir a forma jurídica que lhe assegure personalidade
jurídica própria, desde que todas as empresas do agrupamento possuam as condições
legais adequadas ao exercício da actividade em causa, incluindo as indicadas no ponto
6 do artigo 11.º do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Apenas podem concorrer entidades que não se encontrem em nenhuma das situações
referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Setembro.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Indicados nos pontos 11.1 e 11.7 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Indicados no ponto 11.2 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Indicados nos pontos 11.3 e 11.4 do programa de concurso e no caso de agrupamento
de empresas os indicados no ponto 11.6 e ocorrendo subcontratação parcial da pres-
tação do serviço, os documentos indicados no 11.8.

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
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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    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.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;
2 Preço;
3 Prazo de execução e cronograma de trabalhos.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) 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): € 150. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento

Pedido escrito apresentado até ao sétimo dia útil anterior ao termo do prazo para
entrega das propostas e o pagamento efectuado em numerário, cheque ou vale do
correio à ordem da entidade adjudicante.

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): 17 horas e 30 minutos.

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

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)
Qualquer interessado e intervir apenas os próprios concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 6 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local: Avenida dos Aliados, 9, 5400-038 Chaves, ��� dias a contar da publica-
ção 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 Região Norte.
Medida � 3.16 Ambiente.
Acção D � Melhoria do ambiente urbano.
Projecto � aquisição de cartografia digital do Alto Tâmega.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de um concurso público internacional.

A contagem do prazo previsto no ponto II.3 deverá ser efectuada sem prejuízo do indi-
cado no ponto 5.4 da parte 1 do caderno de encargos.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 2 0 1 2 0 0 400 /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.

O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Pereira
Campos. 3000128616

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO
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
Associação de Municípios Presidente do conselho de administração
da Lezíria do Tejo

Endereço Código postal
Quinta das Cegonhas, apartado 577 2001-907 Santarém

Localidade/Cidade País
Santarém Portugal

Telefone Fax
243303240 243303249

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral.amlt@amlt.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 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
Execução de pontes pedonais sobre a Vala Real de Alpiarça.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trata-se da construção de duas passagens superiores, destinadas a peões, sobre a Vala
Real de Alpiarça, para garantir a integração dos percursos pedonais já executados nas
margens da referida vala.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Terrenos adjacentes à Vala Real de Alpiarça, nos concelhos de Almeirim e Alpiarça.
Código NUTS III � Lezíria do Tejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 2 1 1 1 4 4Objecto00.00.00.00-0 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.1.8.2) 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   £         SIM   T
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 a execução da totalidade dos trabalhos previstos no projecto e
caderno de encargos, sendo o seu preço base 253 094,45 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
1 8 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)
5 % do valor da adjudicação e o prazo da garantia é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-á por medição,
com observância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, se outras condições não forem estabelecidas neste caderno de encargos.
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 agrupamento de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo esta entidade ou consórcio de estar constituído
aquando da celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os referidos na Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, com as alterações introdu-
zidas pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, e Portaria n.º 1465/2002, de 14 de
Novembro, das alíneas a) e b) do n.º 1 e alíneas a) e d) do n.º 3, ambos do n.º 15 do
programa de concurso tipo.
Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI);
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 mencionadas no n.º 1 do anexo I, o qual indicará os elemen-
tos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída 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 da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 deste programa de
concurso.

O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas previsto na alínea a) do
n.º 6.1 deve conter:
a) A 7.ª subcategoria da 3.ª categoria das classes correspondentes ao valor total da

proposta; e
b) As 2.ª e 5.ª subcategorias da 4.ª categoria, das classes correspondentes 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 documento anexo aquela.

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 nas alíneas a), o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para execução dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve a anexar à proposta as declarações de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respectivas.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os referidos na Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, com as alterações introdu-
zidas pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro e Portaria n.º 1465/2002, de 14 de

Novembro, das alíneas c) e d) do n.º 1 e alíneas h) e j) do n.º 3, ambos do n.º 15 do
programa de concurso tipo.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os referidos na Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, com as alterações introdu-
zidas pelas Portarias n.º 3/2002, de 4 de Janeiro e Portaria 1465/2002, de 14 de Novem-
bro, das alíneas e) a h) do n.º 1, alíneas a) e b) do n.º 2 e alíneas g) e h) do n.º 3, todos
do n.º 15 do programa de concurso tipo.
Relativamente à capacidade financeira e económica os concorrentes deverão o apresen-
tar, balanço analítico e demonstração de resultados, referente aos três últimos exercícios.

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
1 Preço � 70 %;
2 Qualidade da proposta � 20 %;
3 Prazo de execução � 10 %.

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
Concurso público n.º 1/2004.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
0 3 0 3 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): € 350 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque à ordem da Associação de Municípios da Lezíria do Tejo.

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 2 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)
O acto de abertura de proposta é público, só podendo intervir no mesmo as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para
tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do
seu bilhete de identidade e, no caso de intervenção dos representantes de sociedades
ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes
de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome indi-
vidual, 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
1 5 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e trinta minutos.

Local: sede da AMLT, sita na Quinta das Cegonhas em Santarém, ��� dias a con-
tar 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    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
POA � Programa Operacional do Ambiente.
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Eixo prioritário 1 � Gestão sustentável dos recursos naturais
Medida 2 � Valorização e protecção dos recursos naturais.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 3 0 1 2 0 0 400 /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.

(Assinatura ilegível.) 1000248700

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

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 Baião Departamento Técnico

Endereço Código postal
Praça dos Heróis do Ultramar 4640-158 Baião

Localidade/Cidade País
Campelo Portugal

Telefone Fax
(255) 540500 (255) 540569

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmbaiao@mail.telepac.pt www.cm-baiao.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 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
Estrada municipal de Santa Marinha do Zêzere entre a EM 579 e a EN 304-3.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de uma infra-estrutura viária.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Santa Marinha do Zêzere.
Código NUTS PT 115.
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) **

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)
Preço base: 3 549 881,28 euros, com exclusão do 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

3 0 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)
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)
Empreitada por série de preços. Os pagamentos serão efectuados de acordo com a legis-
lação em vigor.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 6.º do programa de concurso: da 3.ª categoria � empreiteiro
geral de estradas que cubra o valor global da proposta; 9.ª, 10.ª subcategorias da 3.ª ca-
tegoria e 2.ª subcategoria da 6.ª categoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitam.

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.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 ���������� 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
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
166/EMP/2003.

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): �������� 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 3 100 /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 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)
O concorrente ou quem o represente nos termos do n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: sala de reuniões dos Paços do Concelho, 32 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    £        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)
a) Os concorrentes poderão obter cópias das peças escritas e desenhadas do processo

de concurso desde que solicitadas até 11 dias anteriores à data limite fixada para a
entrega das propostas;

b) As propostas serão entregues até às 17 horas do 31.º dia a contar do dia seguinte ao
da publicação do anúncio no Diário da República;

c) O acto público do concurso na sala de reuniões dos Paços do Concelho e realizar-
se-á no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das propostas;

d) Os concorrentes serão obrigados a manter as suas propostas até 66 dias contados a
partir da data do acto público do concurso;

e) O prazo para execução da empreitada é de 300 dias a contar da data da consignação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 6 0 1 2 0 0 400 /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.

26 de Janeiro de 2004. � A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 1000247950

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS

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 Boticas Presidente

Endereço Código postal
Praça do Município 5460-304

Localidade/Cidade País
Boticas Portugal

Telefone Fax
276410200 276410201

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmboticas@cm-boticas.pt www.cm-boticas.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 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
AGRIS � caminho rural de acesso à veiga de Nogueira.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada destina-se à beneficiação e alargamento de um caminho; os trabalhos
previstos são de desmatação, movimento de terras, pavimentação, drenagem e instala-
ção de um pontão.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Nogueira, freguesia de Bobadela, concelho de Boticas.
Código NUTS 118 02
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 3 2 2 6 9Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 2 1 2 2 0 0Objectos00.00.00.00-0 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   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)
217 185 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
2 1 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 valor da caução é de 5 % do valor total do respectivo contrato.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão efectuados por medição, com
observância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso. Estas deverão constituir-se juridicamente
em uma única entidade, em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
para efeitos de celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos os concorrentes que à data de entrega da proposta satisfaçam as
condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, cumulativamente com as seguintes condições:
1) Titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido

pelo IMOPPI, contendo autorizações correspondentes à 1.ª subcategoria da 3.ª ca-
tegoria, devendo ser de classe correspondente ao valor total da proposta, e à 2.ª sub-
categoria da 6.ª categoria, de classe correspondente ao valor dos respectivos traba-
lhos;

2) Os concorrentes não detentores do certificado emitido pelo IMOPPI deverão provar
a sua idoneidade e qualificações legais nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

3) A avaliação da capacidade financeira e económica de cada concorrente será feita com
base nos indicadores constantes da portaria em vigor, publicada ao abrigo do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, tendo os concorrentes, no mínimo, de apresentar
cumulativamente os valores do quartil inferior;

4) Para comprovação da capacidade técnica, todos os concorrentes terão de apresentar
prova de execução, nos últimos cinco anos, de pelo menos uma obra de idêntica
natureza posta a concurso, de valor não inferior a 40 % do valor, para efeito de
concurso, a que se refere o ponto II.2.1) deste anúncio.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.

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
1 Preço (60 %);
2 Valia técnica (40 %)
A valia técnica da proposta será avaliada com base nos seguintes subfactores e respec-
tiva ponderação:
Programa de trabalhos (40 %);
Nota justificativa do preço proposto (20 %);
Lista de preços unitários (20 %);
Plano de pagamentos (20 %).

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
CM Boticas � DFM/DOM.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
0 5 0 3 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): € 200, acrescidos de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Boticas ou em numerário.

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 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.3.5) 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)
O acto do concurso é público, podendo assistir todas as pessoas interessadas e intervir
as devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

2 2 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 11 horas.
Local: indicado no ponto I.1), ��� dias a contar da publicação do anúncio no Di-
ário 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
Não aplicável.

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
1 5 0 1 2 0 0 400 /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.

O Presidente da Câmara, Fernando Campos. 1000247949

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
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
Câmara Municipal de Chaves Divisão de Empreitadas

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340500 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm-chaves@mail.telepac.pt www.cm-chaves.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
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 £
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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.1.2) 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
Arranjo urbanístico do espaço da feira � Vidago.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Recuperação de parte do traçado existente do antigo caminho de ferro, dotando-o com
características de um percurso pedonal e de lazer, com circulação automóvel condicio-
nada, requalificação do espaço destinado à feira semanal e acesso viário que o ladeia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Vidago, concelho de Chaves.
Código NUTS PT118.
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) **
45.23.12
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 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 totalidade dos trabalhos previstos no programa de concurso
e caderno de encargos, sendo o seu preço base de 145 840 euros.

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 9 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)
Não é exigida a prestação de caução provisória. O concorrente a quem for adjudicada
a empreitada prestará uma caução de valor correspondente a 5 % do preço total da
adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As modalidades de pagamento são as previstas no artigo 210.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março. O financiamento da obra é suportado pelo orçamento da Câmara
Municipal de Chaves.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
A empreitada pode ser adjudicada a uma empresa única ou a empresas agrupadas em
regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados das Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio, correspondente às seguintes autorizações:
A 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global
da proposta apresentada e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;

A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos
a que respeitem.
Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas ou que não apresentem certificado de inscrição em lista de empreiteiros apro-
vados, bem como os concorrentes nacionais dos estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, farão prova da sua idonei-
dade e das suas classificações legais, com base no disposto no artigo 67.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados de Estado pertencente ao espaço económico europeu, farão prova da sua idonei-
dade e das suas qualificações legais com base no cumprimento do disposto no ar-
tigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segu-
rança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu.
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela autoridade
repartição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo
com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer
dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de
honra, do cumprimento de obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas
no espaço económico europeu.
Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal.
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.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Cópia autenticada das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos
de IRS ou IRC (incluindo os anexos) na qual se contenha o carimbo de «recibo» e, se
for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração;
A avaliação da capacidade económica e financeira será efectuada com base nos valores
das declarações do IRC/IRS dos últimos três anos, sendo considerados como aptos
todos os que obtiverem os valores mínimos de aceitação a seguir indicados:

Índices
Valores mínimos

de aceitação

Liquidez geral .................................................................................... > 104,26
Autonomia financeira ......................................................................... >     9,72
Grau de cobertura imobilizado ......................................................... > 120,45

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista das obras executadas da mesma natureza da que é obra posta a concurso, acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certifi-
cados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram
executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento
principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados no ponto III.2.1.1);
Na capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso
deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação de execução de pelo menos uma obra de natureza idêntica à da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 87 504 euros;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,

alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,

a afectar à obra.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada 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 qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £
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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 Preço � 97 %;
2 Prazo de execução � 3 %.

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
05/04.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 1 0 3 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: euro.

Condições e forma de pagamento
1) Processo completo:
Em papel � 80 euros (IVA incluído);
Em suporte digital � 50 euros (IVA incluído).
2) Fotocópias:
A4 � 0,17 euros (un);
A3 � 0,20 euros (un);
Ozalide � 8,53 euros/m2 ou fracção (IVA não incluído).

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 8 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)
Podem intervir no acto público de concurso todas as pessoas que para o efeito estive-
rem devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 9 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Chaves, ��� dias a contar da publi-
cação 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)
II.3) O prazo de execução da obra é de 90 dias, incluindo domingos e feriados, contados
a partir da consignação.
IV.3.6) O prazo de validade da proposta é de 66 dias contados a partir do acto público
de concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

1 9 0 1 2 0 0 400 /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 Chaves Divisão de Empreitadas

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340513 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmc-dom@cm-chaves.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Chaves Divisão de Empreitadas

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340513 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmc-dom@cm-chaves.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Chaves Sector de Expediente e Serviços Gerais

Endereço Código postal
Largo de Camões 5400-150

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276340500 276327724

Correio electrónico Endereço internet (URL)

O Presidente da Câmara, João Gonçalves Martins Batista.
3000128539
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CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

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 Faro Director do Departamento

de Obras Municipais

Endereço Código postal
Rua do Município 8000-398

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
+351 289870870 +351 289802326

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geralcmfaro.pt www.cm-faro.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 T 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
Empreitada de requalificação e reabilitação dos terrenos da urbanização da Quinta do
Alto destinados a equipamento colectivo.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
a) A empreitada inclui os seguintes trabalhos: arranjo paisagístico (estaleiro, traba-
lhos preparatórios, movimento de terras, pavimentos, plano de plantação, rede de rega
e mobiliário urbano), polidesportivo (movimento de terras, betões, pavimentos, reves-
timento, vedação, equipamento, drenagem e diversos) e iluminação pública, conforme
o descrito no mapa de trabalhos.
b) Natureza, extensão e características gerais da obra � obra de arranjos exteriores.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Cidade de Faro.
Código NUTS PT 150
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 3 2 5 3 7Objecto00.00.00.00-0 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) **

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)
158 473,50 euros, com exclusão do 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

1 8 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 valor da caução será de 5 % do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será
deduzida a mesma percentagem para reforço dessa caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Empreitada por série de preços.
Modalidades de pagamento � os trabalhos serão pagos à medição de acordo com o
artigo 17.º, n.os 1 e 4, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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 adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurí-
dica de consórcio.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � a) Poderão ser admitidos a concurso os concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que contenha as
seguintes autorizações:
a.1) Da 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, e da classe correspondente ao valor da sua
proposta;
a.2) Das 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria, na classe correspondente, cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam;
a.3) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe correspondente, ao valor dos traba-
lhos especializados que lhes respeita;
a.4) Da 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente, ao valor dos traba-
lhos especializados que lhes respeita.
2 � Para os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiros
de obras públicas, aplica-se o disposto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, nas condições do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nos artigos 6.º, 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c), d) e i) do artigo 15.1 do programa de concurso.
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos concorren-
tes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no quadro de
referência constante da portaria em vigor publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-
Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no
mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil inferior previstos nessa por-
taria.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e), f), g) e h) do artigo 15.1 do programa de
concurso. Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, deverá ser adoptado os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 50 % do valor estimado do contrato;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra.

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
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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    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)

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.1.4) 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 Preço (70 %);
2 Prazo de execução (30 %).
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
Concurso público n.º 361/2003.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
0 1 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): € 200, mais IVA Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque à ordem da Câmara Municipal de Faro.

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 3 000 /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)
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as
devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: sala de reuniões da Câmara Municipal de Faro, 31 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
Projecto PRAUF � Candidatura ao PROALGARVE � Eixo 2 � Medida 2.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Não serão admitidas variantes e propostas condicionadas.
Causas de não adjudicação � a entidade adjudicante estabelece como causas de não
adjudicação o disposto no artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. A
adjudicação definitiva só será efectuada mediante a aprovação da candidatura aos fun-
dos comunitárias.
O prazo de execução é de 180 dias a partir da data da consignação.
As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia após a publicação do anúncio
no Diário da República.

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 da Câmara, José Vito-
rino. 1000245623

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

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 Lamego

Endereço Código postal
Rua do Padre Alfredo Pinto Teixeira 5100-150 Lamego

Localidade/Cidade País
Lamego Portugal

Telefone Fax
254609600 254609601

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dep.tecnico@cm-lamego.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 T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
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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
Empreitada «Arranjo do logradouro do bloco da feira».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de: uma estrutura de canal e presa artificial com maciço de granito, inclu-
indo todos os trabalhos necessários à sua execução; escadas em betão ciclópico; muros
de suporte em betão ciclópico; rede de recolha de águas pluviais em tubagem de PVC,
incluindo caixas de visita e abertura e tapamento de valas; rede de recolha de águas
residuais domésticas em tubagem de PVC, incluindo caixas de visita e abertura e
tapamento de valas; pavimentação em pavê; pavimentação a betuminoso; rede de rega
automática, incluindo aspersores e pulverizadores e sistemas de filtragem; rede de dis-
tribuição de baixa tensão; e rede de iluminação pública.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Almacave, concelho de Lamego.
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

Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
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) **
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regula-
mento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, alterado pelo Regu-
lamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998 � 45.11.11, 45.11.12,
45.11.21, 45.11.22, 45.21.41, 45.21.44, 45.22.20, 45.23.12, 45.23.15, 45.24.12,
45.25.10, 45.25.31, 45.25.32, 45.25.50, 45.42.12 e 45.43.22.
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 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 preço base do concurso, excluindo o IVA, é de 351 741,45 euros.
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 8 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)
Será exigida, aquando da adjudicação da empreitada, a caução definitiva de 5 % do
valor da adjudicação, e em todos os autos será deduzida a percentagem de 5 % para
reforço da mesma caução.
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)
Poderão concorrer agrupamentos de empresas, nos termos do disposto no ponto 9 do
programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A capacidade económica e financeira será avaliada através dos seguintes documentos:
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido

aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo Banco
Central do Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

b) Cópia das três últimas declarações periódicas de rendimentos, para efeitos de IRC ou
IRS, dos três últimos anos, na qual se contenha o carimbo «recibo» e, se for o caso,
documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal. Se se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração;

c) Certificado de declaração de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples do
mesmo), emitida pelo IMOPPI, contendo as autorizações:

As 8.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria e a 1.ª subcategoria da 5.ª categoria,
ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado:
Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia simples do
mesmo) adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que
permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista, emitida
por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I do programa de concurso e, se for
o caso, declaração que mencione os subempreiteiros;
d) 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;

e) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de negó-
cios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos são:
a) Certificado de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, designadamente o director técnico da emprei-
tada e o representante permanente do empreiteiro na obra;

b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução, relativa às obras mais importan-
tes. 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 de bem construir
e regularmente concluídas;

c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja própria, alugada ou sob qual-
quer outra forma;

d) Declaração assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos, ser-
viços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra, para além dos indicados na alínea a);

e) Cópia dos documentos comprovativos da entrega dos impostos decorrentes da sua
actividade (modelo 43 para o IRS, modelo 44 e anexo A para o IRC e modelo 2 para
o imposto do selo);

f) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples do
mesmo, emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas no ponto III.2.1.2),
alínea c), deste anúncio.

Caso o concorrente seja não titular do certificado de classificação de obras públicas,
emitido pelo IMOPPI:
g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das

obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa exe-
cução 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 de arte de bem construir e regularmente concluídas.

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    £         SIM   £
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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) £
a) Preço global da proposta � 70 %;
b) Experiência da empresa em obras da mesma natureza da obra posta a concurso � 15 %;
c) Qualidade técnica da proposta � 15 %.

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

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 pelo processo em papel. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O valor, acrescido de 19 % de IVA, será pago em dinheiro ou cheque visado a favor do
tesoureiro da Câmara Municipal de Lamego.

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 3 000 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 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 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)
Poderão intervir no acto público do concurso os legais representantes de cada concor-
rente devidamente mandatados para o efeito, os quais terão de fazer prova documental
dessa finalidade.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 31 dias a contar da publica-
ção 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
Arranjo do logradouro do bloco da feira � Medida 1.3 do Programa Operacional da
Região Norte.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 2 0 1 2 0 0 400 /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.

16 de Janeiro de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 1000248671

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso

Concurso público internacional de ideias para a dinamização
da área arqueológica do vale do Ocreza

Esclarecimentos

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 93.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, comunica-se aos inte-
ressados no concurso referido em título, cujo anúncio foi publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 281, de 5 de Dezem-
bro de 2003, e no Jornal Oficial da União Europeia, que foi junta
cópia às peças patentes em concurso dos esclarecimentos consi-
derados pertinentes.

20 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Saldanha Rocha. 1000248674

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

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 Mafra

Endereço Código postal
Praça do Município 2644-001

Localidade/Cidade País
Mafra Portugal

Telefone Fax
261810163 261810130

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-mafra.pt www.cm-chaves.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 £
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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.1.2) 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   £          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção do complexo escolar da Venda do Pinheiro.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de um edifício escolar, incluindo infra-estruturas, arranjos exteriores e
todos os trabalhos complementares conforme projecto de execução patente a concurso.
O valor para efeito de concurso é de 3 864 472,18 euros, sem IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Venda do Pinheiro � Mafra.
Código NUTS PT171.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 0 0 0 0 0 0 7Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 0 0 0 0 0 9Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 1 4 2 0 0 2comple-00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 1 4 2 1 0 5mentares00.00.00.00-0 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

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 a garantia do contrato é de 5 % do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por séries de preço, sendo o financiamento suportado por receitas ins-
critas no orçamento da Câmara municipal de Mafra e aprovado pela Assembleia Muni-
cipal de Mafra.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso da 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
As indicadas nos pontos 6, 15 e 19 do programa de concurso.
a) Empreiteiro geral de edifícios, o qual tem de ser de classe que cubra o valor global

da proposta;
b) Da 1.ª e 5.ª subcategorias, da 1.ª categoria, da 1.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª

categoria e da 2.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 6.ª categoria, cada uma em classes
correspondentes à parte dos trabalhos que lhes respeitem.

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 no disposto na alínea a) do n.º 6.2, o concor-
rente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para exe-
cução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as declara-
ções de compromisso dos subempreiteiros, bem como os certificados de classificação de
empreiteiro de obras públicas, possuidores das autorizações respectivas, de acordo
com o previsto no n.º 16.4.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos 15 e 16 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os indicados nos pontos 15 e 16 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos 15 e 16 do programa de concurso.

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 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    £         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 ���������� 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
Concurso público n.º 3/2004.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
0 2 1Data 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): € 750, mais IVA. Moeda: euro.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 31 � 6 de Fevereiro de 2004 2851

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque dirigido à Câmara municipal de Mafra.

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 3 100 /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 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 público do concurso, os concorrentes e as pessoas por si
credenciadas conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Mafra, 32 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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Prazo de execução da obra � máximo de 420 dias seguidos a contar da consignação

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

0 9 0 1 2 0 0 400 /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.

9 de Janeiro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Gil Ri-
cardo Sardinha Rodrigues. 1000247428

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 06/2004

Concurso público para selecção de ideias e posterior exe-
cução de projecto para arranjo urbanístico e imagem
plástica das esplanadas da Praça Sousa Oliveira.

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

Torna público que, por deliberação tomada em reunião ordinária
desta Câmara Municipal de 19 de Janeiro de 2004, foi decidido pror-
rogar o prazo para apresentação das propostas do concurso supra-
-referenciado por 14 dias a contar da publicação deste anúncio no
Diário da República.

20 de Janeiro de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 1000248706

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

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 Nelas Divisão Projectos e Planeamento

Municipal

Endereço Código postal
Largo do Município 3520-001 Nelas

Localidade/Cidade País
Nelas Portugal

Telefone Fax
232941300/232949217 232940899/232944942

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmn@mail.telepac.pt cmn-dppm@mail.telepac.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 T 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
Estrada de Canas de Senhorim, Póvoa de Santo António.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Abertura da estrada entre Canas de Senhorim e Póvoa de Santo António, com movimen-
to de terras, pavimentação, reconstrução de muros e sinalização.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas.
Código NUTS Dão Lafões.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 3 1 0 0 0 5Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 3 1 2 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) **

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 £
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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 totalidade da obra cujo valor base do concurso se estima em
430 000 euros, com exclusão do 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
2 4 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)
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5 % do valor da adjudicação. O prazo
de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e
pagamento serão efectuadas por rubrica orçamental da Câmara Municipal de Nelas e o
pagamento por autos de quantidades de trabalho, medidos mensalmente.
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 qual
deve assumir a forma jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para ser admitido a concurso é necessário possuir certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares do Imobiliário que contenha a classificação como empreiteiro geral de
estradas (de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho com a
redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto) na 3.ª categoria,
em classe correspondente ao valor da proposta; ou a 1.ª e 8.ª subcategorias da 3.ª cate-
goria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na
categoria em que o tipo da obra se enquadra.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização contributiva para com a segurança soci-
al portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e, se for
o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no que se situe o seu estabelecimento principal; qualquer
dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de
honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações
para a segurança social no espaço económico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação regularizada, emitida pela repartição de finan-
ças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previsto no
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 235/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
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 obri-
gações no que respeita ao pagamento de impostas e taxas no espaço económica europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
c) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
d) 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, documento equiva-
lente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
e) 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;
f) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;
h) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea e).

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    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 £

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 Preço (peso 50 %);
2 Qualidade técnica da proposta (peso 30 %);
3 Prazo (peso 20 %).

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
CPU 1/04/E

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 6 0 3 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): € 75, com exclusão do IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento será efectuado em dinheiro ou através de cheque emitido a favor da Câmara
Municipal de Nelas.

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 1 0 4 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)
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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)
Ao acto público do concurso pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
0 2 0 4 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.

Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho, ��� 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
FEDER � PORCENTRO.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de 240 dias indicado no número II.3) considera-se, como prazo máximo, a
contar da data da consignação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 2 0 1 2 0 0 400 /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.

21 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 3000128254

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
«Construção do Mercado Municipal de Palmela»

1 � Câmara Municipal de Palmela, Divisão de Projectos e Obras
Públicas, Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 27, 2950-204
Palmela (telefone: 212337370; fax: 212337379).

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

3 � a) Local de execução � Palmela.
b) Designação da empreitada � «Construção do Mercado Muni-

cipal de Palmela».
b.1) Natureza, extensão e características gerais da obra � a obra

consiste na construção de um edifício novo destinado à instalação
do mercado municipal e tratamento do espaço exterior envolvente.
Compreende essencialmente os seguintes trabalhos:

Trabalhos de montagem de estaleiro e limpeza do terreno �
45.11.12;

Trabalhos de construção de outras obras de engenharia civil,
n. e. � 45.21.64;

Trabalhos de betão armado � 45.25.31;
Trabalhos de alvenaria � 45.25.50;
Outros trabalhos de isolamento � 45.32.12;
Trabalhos de canalização de águas e esgotos � 45.33.20;
Outros trabalhos de instalação instalação eléctrica, n. e. �

45.34.22;
Trabalhos de pintura � 45.44.23.

Trabalhos classificados por códigos relativos à Classificação Esta-
tística de Produtos por Actividade (CPA), publicados no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

b.2) Preço base do concurso � o preço base da empreitada é de
351 500 euros, com exclusão do IVA.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 300 dias, inclu-
indo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Divisão de Projectos e Obras Públicas, no
endereço indicado no n.º 1, onde podem ser examinados pelos inte-
ressados nos dias úteis, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, desde
a data do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso. Desde que solicitadas directamente no local referido no n.º
1, até 10 dias antes do termo do prazo para entrega das propostas, os
interessados poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono
de obra das peças escritas e desenhadas do processo de concurso, no
prazo de seis dias contados a partir da data da recepção do respectivo
pedido escrito na entidade que preside ao concurso. Será de inteira
responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das có-
pias com os elementos do processo patenteados.

b) O processo de concurso e documentos complementares serão
fornecidos mediante o pagamento de 804,63 euros, acrescidos do
IVA à taxa legal em vigor, e só serão executadas, para posterior
entrega, após a recepção do pedido e da apresentação da guia com-
provativa do respectivo pagamento a efectuar em dinheiro ou che-
que visado à ordem da Câmara Municipal de Palmela.

6 � a) As propostas e documentos serão entregues até às 16 horas
do 30.º dia, sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao da
publicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes na Câmara Municipal de Palmela, no Largo do Mu-
nicípio, 2951-505 Palmela, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção. Se o envio das propostas
for enviado pelo correio, o concorrente será o único responsável
pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar
qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos documentos se ve-
rificar já depois de esgotado o prazo fixado para a entrega das pro-
postas.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa ou, no caso de não o se-
rem, serão acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em
relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para to-
dos os efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir os concorrentes ou seus representantes
devidamente identificados e credenciados para o acto.

b) Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá inter-
vir no acto público do concurso apenas um representante, devida-
mente credenciado por todas as empresas do consórcio ou de asso-
ciação.

c) O acto público da abertura das propostas realizar-se-á pelas
10 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Muni-
cipal de Palmela, perante a comissão de abertura das propostas no-
meada para o efeito, no l.º dia útil seguinte ao termo do prazo para
apresentação de propostas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor de 5 % do valor da adjudicação.

9 � O tipo de empreitada é por preço global e o financiamento
terá como fonte o orçamento do município. O pagamento far-se-á
por medição, com observância do disposto no(s) artigo(s) 202.º e
seguinte(s) do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

11 � a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, de acordo com o es-
tipulado na Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:

a.1) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe
que cubra o valor global da proposta;

a.2) 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe correspondente
ao valor dos trabalhos que a ele respeitem;

a.3) 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente
ao valor dos trabalhos que a ele respeitem;

a.4) 14.ª subcategoria da 6.ª categoria, na classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos que a ele respeitem.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de habilitação
de empreiteiro de obras públicas, que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados pelo Estado per-
tencente ao espaço económico europeu, farão prova da sua idonei-
dade e das suas qualificações legais com base no cumprimento do
disposto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
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c) Outras condições mínimas de carácter económico e técnico que
cada concorrente terá de observar cumulativamente, sob pena de
exclusão (artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março):

c.1) Capacidade económica e financeira � a fixação de critérios
de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para execução da obra posta a concurso deverá
ser feita com base no quadro de referência constante da por-
taria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decre-
to-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído
nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e no
mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida
portaria, em qualquer das seguintes situações:

c.1.1) Utilizando para o efeito a média aritmética sim-
ples dos três anos nela referenciados, a partir do
balanço e da demonstração de resultados das res-
pectivas declarações anuais de IRS ou IRC entre-
gues para efeitos fiscais;

c.1.2) Atendendo ao balanço e à demonstração de resul-
tados da ultima declaração de IRS ou IRC entre-
gues para efeitos fiscais;

c.2) Capacidade técnica � na avaliação da capacidade técnica
dos concorrentes para execução da obra posta a concurso
deverão ser adoptados os seguintes critérios:

c.2.1) Comprovação da execução de pelo menos uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor não inferior a 60 % do valor base do concurso;

c.2.2) Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c.2.3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afectar
à obra.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir da data do acto público do concurso, que considerar-se-á taci-
tamente prorrogado por mais 44 dias caso os concorrentes nada
requeiram em contrário dentro dos 8 dias seguintes ao termo dos
prazos previstos.

13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo aos seguintes facto-
res de apreciação das propostas e respectiva ponderação:

Preço global da proposta � 20 %;
Valia técnica da proposta � 55 %;
Prazo global para execução dos trabalhos � 25 %.

Critérios a considerar:

a) Preço global da proposta � 20 %;
b) Valia técnica da proposta � 55 %:

b1) Meios humanos disponibilizados para a obra � 10 %;
b2) Meios materiais disponibilizados para a obra � 10 %;
b3) Planta de estaleiro e respectiva memória descritiva � 5 %;
b4) Metodologia de implementação do plano de seguran-

ça/saúde/qualidade à obra posta a concurso � 5 %;
b5) Fundamentação e compatibilidade do programa de tra-

balhos/plano de pagamentos � 5 %;
b6) Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra, tendo em conta a sua complexidade e os meios
a afectar à execução da mesma � 15 %;

b7) Organização e conformidade da proposta com o exigido
no programa de concurso � 5 %;

c) Prazo global para execução dos trabalhos � 25 %.

O método de ponderação dos factores será o resultante da aplica-
ção da seguinte fórmula:

a × A + ∑ (bn × Bn) + c × C
em que:

Critério a) � Preço global:

a = percentagem definida para o preço global;
A = relação entre o valor mínimo das propostas conside-

radas e o valor da proposta em análise, multiplicada pelo
máximo da escala de pontuação;

Critério b) � Qualidade técnica da proposta:

bn = percentagens definidas nos subcritérios para a quali-
dade técnica da proposta;

Bn = avaliação atribuída numa escala de 1 a 5,

em que:

1 = Mau;
2 = Razoável;
3 = Suficiente;
4 = Bom;
5 = Muito bom;

Critério c) � Prazo de execução:

c = percentagem definida para o prazo de execução;
C = relação entre o prazo mínimo das propostas conside-

radas e o prazo da proposta em análise, multiplicada pelo
máximo da escala de pontuação.

14 � Não são admitidas propostas variantes ao presente con-
curso.

15 � Em tudo o omisso observar-se-á o disposto na legislação
em vigor.

16 � Este anúncio foi enviado, para publicação na 3.ª série do
Diário da República, no dia 27 de Janeiro de 2004.

A Presidente da Câmara, Ana Teresa Vicente. 3000128618

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

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 Pombal Câmara Municipal de Pombal

Endereço Código postal
Largo do Cardal 3100-440 Pombal

Localidade/Cidade País
Pombal Portugal

Telefone Fax
236210508/236210500 236210597

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dop@cm-pombal.pt www.cm-pombal.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 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
Reestruturação da feira semanal.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de edifício de apoio à feira semanal para instalações sanitárias e gabinete
da fiscalização, fornecimento e colocação de lancil, pavimentos, muro de vedação, dre-
nagem e iluminação.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Cidade de Pombal.
Código NUTS PT 123 Pinhal Litoral.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 3 1 4 2 0Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 2 1 5 5 0 0 2Objectos00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
4 5 2 3 3 2 2 2 1comple-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) **
Categoria 45.21.2, subcategoria 45.21.15 e categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.12.
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 totalidade da obra.

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 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 para garantia do contrato é de 5 % do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e a modalidade de pagamento é por autos de medição
mensais.
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 grupos de empresas, sem que entre elas exista qualquer
vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para execução da
obra posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante da portaria
em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não
sendo excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os
valores do quartil inferior previstos na referida portaria em qualquer das seguintes
situações:
a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,

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

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

Na avaliação da capacidade técnica serão adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra posta

a concurso e de valor não inferior a 174 500 euros;
b) Adequação do equipamento e ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,

alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,

a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
São admitidos a concurso os concorrentes que possuam:
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto

dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as se-
guintes autorizações:

Empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional na 1.ª categoria, em classe
correspondente ao valor global da proposta;
As 6.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª categoria e a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;
b) São ainda admitidos os concorrentes que se encontrem em qualquer das situações

previstas nos pontos 15.2 e 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
a) Cópias das declarações periódicas de rendimentos, para efeitos de IRS ou IRC, dos

últimos três anos, incluindo balanços e demonstração de resultados, que conte-
nham o carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente apresentado, para
efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apre-
sentar cópia autenticada da respectiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, designadamente do director técnico da em-
preitada e do representante permanente do empreiteiro na obra;

b) Listas das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada 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 con-
cluídas;

c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa que mencione o equipamen-
to principal a utilizar na obra e se o mesmo é próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma.

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) £

1 Preço total � 65 % 4 ���������� 7 ����������
2 Prazo de execução � 35 % 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 adju-
dicante
Processo n.º 06/2004.

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

0 2 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): € 174,74 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque passado a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Pombal.

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 4 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

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)
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os concor-
rentes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: edifício da Câmara Municipal de Pombal, 32 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)
Preço base � 349 177 euros.
O prazo de execução da empreitada é de 90 dias contados a partir da data da consignação
da obra.
O prazo para recepção de propostas é de 30 dias a contar do dia seguinte ao da data de
publicação do anúncio no Diário da República.
São admitidas propostas condicionadas ao prazo de execução.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 3 0 1 2 0 0 400 /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.

21 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Narciso Fer-
reira Mota. 1000248668

ENTIDADES PARTICULARES

APRAM � ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S. A.

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
APRAM � Administração dos Portos
da Região Autónoma da Madeira, S. A.

Endereço Código postal
Avenida de Sá Carneiro, 3, 4 e 5 9004-518

Localidade/Cidade País
Funchal, Madeira Portugal

Telefone Fax
291208600 291220196

Correio electrónico Endereço internet (URL)
portosdamadeira@apram.pt www.apram.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 £ 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 £ 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   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato relativo à construção/fornecimento de uma lancha polivalente de combate à
poluição.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção/fornecimento de uma lancha polivalente de combate à poluição.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A entrega do navio deve ser feita no porto do Funchal (atracação no cais a indicar pela
APRAM, S. A.), após realização de todas as experiências e inspecções e a obtenção das
aprovações dos competentes órgãos administrativos.
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) **
Descrição do bem a que se refere a presente aquisição, com referência à Classificação
Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998 � categoria 35.11.3 (Barcos de pesca e outras
embarcações especiais), subcategoria 35.11.33 (Dragas, barcos-faróis, docas e guin-
dastes flutuantes e outras embarcações).
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
As quantidades dos bens a fornecer são as expressas na parte II do caderno de encargos.
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 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)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5 % do montante total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado pela banca, FEDER-POPRAM III e fundos próprios
da APRAM, S. A.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento de inte-
resse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica
de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

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 qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £
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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) £
a) Melhores condições técnicas (máquinas, hangares, varagens, calados/marés);
b) Melhor preço;
c) Melhor prazo de execução e entrega;
d) Data de início dos trabalhos;
e) Melhor prazo de garantia.

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
04.01.0018.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 0 0 3 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): € 500 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso poderá ser adquirido na sede da APRAM, S. A., devendo o paga-
mento ser efectuado em numerário ou cheque visado passado à ordem da APRAM, S. A.

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 7 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): 17 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)
O acto de abertura das propostas é público.

IV.3.7.2) Data, hora e local
1 8 0 3 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

Local: sede da APRAM, S. A., ��� dias a contar da publicação do anúncio no Di-
ário 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
FEDER-POPRAM III

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução/entrega do fornecimento referido no n.º II.3) do presente anúncio
é de nove meses contados a partir da data da assinatura do contrato.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 2 0 1 2 0 0 400 /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.

O Presidente do Conselho de Administração, João Filipe Gon-
çalves Marques dos Reis. 1000248429

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE FORNOS DE ALGODRES

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
Santa Casa da Misericórdia de Fornos Santa Casa da Misericórdia de Fornos
de Algodres de Algodres

Endereço Código postal
6370-999 Fornos de Algodres 6370-999 Fornos de Algodres

Localidade/Cidade País
Fornos de Algodres Portugal

Telefone Fax
271709239 ou 271700060 271700068

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 £ 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   £
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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
Remodelação e restauro do antigo centro de saúde � unidade de internamento (UAI).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Remodelação e restauro do antigo centro de saúde, incluindo estrutura de betão arma-
do, trabalhos de construção civil, redes de águas e esgotos, instalações eléctricas e
telefones, equipamentos mecânicos (Avac) e gases medicinais, instalações de segurança
contra incêndios e acabamentos diversos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Antigo centro de saúde de Fornos de Algodres, freguesia e concelho de Fornos de
Algodres.
Código NUTS III � Serra da Estrela.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal  Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 1 5 1 0 0 8Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

4 5 4 5 3 1 0 0 8Objectos00.00.00.00-0 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   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 totalidade dos trabalhos do processo posto a concurso.
O valor base é de 828 016 euros, com exclusão do 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
3 6 5Indicar 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 é de 5 % do valor da adjudicação. O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços, conforme os artigos 18.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março. Os pagamentos efectuar-se-ão através de autos de medição,
conforme os artigos 202.º e seguintes do mesmo decreto-lei.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 16.º do programa de concurso. Os concorrentes com
sede em Portugal deverão ser possuidores, no mínimo, dos seguintes alvarás de emprei-
teiro de obras públicas: a 1.ª categoria (Empreiteiro geral de edifícios) de classe corres-
pondente ao valor global da proposta.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no artigo 6.º do programa de concurso:
O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas deve conter:
a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios na 1.ª categoria, em classe corres-

pondente ao valor global da proposta;
b) As 1.ª, 5.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategoria da 1.ª categoria e as 1.ª, 8.ª e 10.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 n.º 6.3 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

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 Preço � 70 %;
2 Valia técnica da proposta � 30 %;
2.1 Nota justificativa do preço proposto � 10 %;
2.2 Lista dos preços unitários � 30 %;
2.3 Programa de trabalhos que inclui plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e
plano de equipamento � 40 %;
2.4 Plano de pagamentos � 10 %;
2.5 Memória descritiva e justificativa � 10 %.

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

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): € 750 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Ao preço indicado de cada processo acresce o IVA, a liquidar no acto da aquisição, e
poderá ser pago em cheque ou numerário. Se for solicitado pelo correio, os portes serão
a pagar pelo destinatário.

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 4 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)
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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)
No acto público do concurso podem intervir os concorrentes ou seus representantes
devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre do município de Fornos de Algodres, ��� 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)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 5 0 1 2 0 0 400 /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
Município de Fornos de Algodres Divisão de Obras, Urbanismo e Meio

Ambiente

Endereço Código postal
Estrada Nacional, 16 6370-999 Fornos de Algodres

Localidade/Cidade País
Fornos de Algodres Portugal

Telefone Fax
271700060 271700068

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmfa.obras@mail.telepac.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Fornos de Algodres Divisão de Obras, Urbanismo e Meio

Ambiente

Endereço Código postal
Estrada Nacional, 16 6370-999 Fornos de Algodres

Localidade/Cidade País
Fornos de Algodres Portugal

Telefone Fax
271700060 271700068

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmfa.obras@mail.telepac.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Fornos de Algodres Divisão de Obras, Urbanismo e Meio

Ambiente

Endereço Código postal
Estrada Nacional, 16 6370-999 Fornos de Algodres

Localidade/Cidade País
Fornos de Algodres Portugal

Telefone Fax
271700060 271700068

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmfa.obras@mail.telepac.pt

15 de Janeiro de 2004. � O Provedor, Agostinho Gomes Amaral
Freitas. 1000247984

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

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
Teatro Nacional São João Dr.ª Francisca Carneiro Fernandes,

subdirectora administrativa

Endereço Código postal
Praça da Batalha 4000-102 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
351 223401900 351 222088303

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Geral@tnsj.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)

7 4Categoria 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 segurança privada.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O presente concurso tem por objecto a prestação de serviços de segurança privada,
pertencendo à categoria 74.60.1 � Serviços de protecção e vigilância, subcategoria
17.60.15, referência CPC 87305 (conforme Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L 342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, de 22 de Junho de 1998).
Para efeito do disposto no ponto II.1.6.1) acima, o presente concurso incluirá:
A prestação dos serviços de segurança privada, em posto situado na entrada de artistas
do Teatro Nacional de São João, todos os dias do ano.
A prestação dos serviços de segurança privada, em posto situado na entrada de artistas
do Teatro Carlos Alberto, todos os dias do ano.
A prestação dos serviços de segurança privada, em posto situado na entrada principal
do Teatro Nacional de São João, de terça-feira a domingo, das 13 às 19 horas.
A prestação dos serviços de segurança privada, em posto situado na entrada principal
do Teatro Carlos Alberto, de terça-feira a domingo, das 13 às 19 horas.
A prestação dos serviços de segurança privada, no espaço designado armazéns/sala de
ensaios do Teatro Nacional de São João, durante os dias úteis, das 10 às 20 horas.
A duração da prestação de serviços e a descrição das condições em que os serviços irão
ser prestados estão previstas no programa de concurso e no caderno de encargos do
presente concurso.
A proposta a apresentar pelos concorrentes deverá incluir um preço global a abranger
a totalidade dos serviços a prestar, descritos nos pontos anteriores, o preço/hora a
cobrar pela prestação de serviços para além dos que estão abrangidos pelo preço glo-
bal, bem como o preço/hora para efeitos de revisão, nos termos descritos no ponto 1.3
do programa do concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os serviços serão prestados no Teatro Nacional de São João, sito na Praça da Batalha,
Porto, no Teatro Carlos Alberto, sito na Rua das Oliveiras, 43, Porto, e no espaço
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designado armazém/sala de ensaios, sito na Avenida de Rodrigues de Freitas, 397,
Porto.
Código NUTS PT114
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) **
Categoria 74.60.1, subcategoria 17.60.15, referência CPC 87305.
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 2Indicar 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)
Para a admissão a concurso não é exigida qualquer caução. Após a adjudicação, o
exacto e pontual cumprimento das obrigações do adjudicatário será garantido por
caução no valor de 5 % sobre o valor total do contrato, prestada em depósito em
dinheiro, garantia bancária, títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou seguro-
caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As modalidades de pagamento são as previstas no ponto 7 do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Os concorrentes poderão apresentar-se a concurso isoladamente ou em grupo, sendo
que, neste último caso, terão que constituir-se juridicamente numa única entidade ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, quando lhes seja adju-
dicada a prestação de serviços, tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Apenas se podem apresentar a concurso as entidades (empresas de segurança priva-
da) devidamente constituídas e registadas para o exercício dessas funções, nos
termos do Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho (com as alterações introduzidas
pelo do Decreto-Lei n.º 94/2002, de 12 de Abril), e que cumpram com demais
exigências contidas no programa de concurso e no caderno de encargos. As capa-
cidades profissionais, económico-financeiras e técnicas serão verificadas pelos
elementos a fornecer pelos concorrentes nos termos do programa de concurso e do
caderno de encargos.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Todos os documentos comprovativos exigidos constam do programa do concurso e do
caderno de encargos.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos compro-
vativos exigidos
Todos os documentos comprovativos exigidos constam do programa do concurso e do
caderno de encargos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Todos os documentos comprovativos exigidos constam do programa do concurso e do
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    £         SIM   T
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

Legislação reguladora da actividade de segurança privada, nomeadamente, Decreto-
-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 94/2002, de 12 de Abril),
e Portarias n.os 968/98 e 971/98, ambas de 16 de Novembro, e Portarias n.os 3978/99,
de 4 de Fevereiro, 135/99, de 26 de Fevereiro, 64/2001, de 31 de Janeiro, n.º 1325/
2001, de 4 de Dezembro, e 25/99, de 16 de Janeiro.

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)

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 Preço mais baixo � 70 %;
2 Valia técnica da proposta � 30 %.

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 01/2004.

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): € 30 Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
As constantes do programa de concurso e do caderno de encargos.

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)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������
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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)
Poderão assistir ao acto público todas as pessoas interessadas, mas apenas poderão
intervir aquelas que estiverem prévia e devidamente credenciadas pelas entidades
concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Teatro Nacional de São João, ��� 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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
a) As propostas, redigidas em língua portuguesa, bem como os demais documentos

exigidos no programa de concurso e no caderno de encargos, terão de dar entrada na
sede do Teatro Nacional de São João, na morada referida no ponto 2 supra. As pro-
postas deverão ser entregues pessoalmente ou remetidas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, dentro do horário de expediente, até ao 15.º dia a contar da
data da publicação no Diário da República;

b) No caso de o 15.º dia coincidir com sábado, domingo ou feriado, o limite do prazo
transfere-se automaticamente para o 1.º dia útil posterior;

c) Se o envio das propostas for feito pelo correio, os concorrentes serão os úni-
cos responsáveis pelos atrasos que porventura ocorram, não podendo apre-
sentar qualquer reclamação fundada no facto de a recepção dos documentos se
verificar após esgotado o prazo contado nos termos das alíneas a) e b) ante-
cedentes;

d) Os esclarecimentos que os concorrentes porventura venham a carecer deverão ser
solicitados por escrito à entidade contratante, até ao fim do primeiro terço do prazo
fixado para a apresentação das propostas;

e) Os esclarecimentos serão prestados por escrito a todos os concorrentes até ao fim do
terço subsequente ao referido na alínea antecedente, isto é, do segundo terço do
prazo fixado para a apresentação das propostas;

f) A entidade reserva-se o direito de não proceder a qualquer anúncio de informação ou
a adjudicar apenas uma ou alguma das tarefas em que se decompõe a prestação de
serviços;

g) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia útil imediatamente a
seguir ao termo do prazo para a entrega das propostas, na sede do Teatro Nacional
de São João;

h) O programa de concurso e o caderno de encargos relativos ao presente concurso
poderão ser consultados na sede da entidade adjudicante, onde poderão ser exami-
nados durante as horas de expediente, desde a data do respectivo anúncio até ao
termo do prazo para a apresentação das propostas;

i) As cópias dos elementos mencionados na alínea anterior serão fornecidos às entida-
des concorrentes até às 17 horas do 6.º dia seguinte à recepção do pedido, mediante
o pagamento em cheque ou numerário de 30 euros.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

1 6 0 1 2 0 0 400 /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.

O Director, Ricardo Pais. 3000127416

RECTIFICAÇÕES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANGRA DO HEROISMO

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
Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo

Endereço Código postal
Rua do Barcelos, 4 9700-026

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295204850 295204880

Correio electrónico Endereço internet (URL)
smah.secretaria@mail.telepac.pt http://sapp.telepac.pt/smah/principal.htm

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Impermeabilização da 6.ª célula do aterro sanitário com 1,15 ha.
Escavação e impermeabilização da 7.ª célula do aterro sanitário com 1,43 ha.
Obras de drenagem e bombagem de lixiviantes das duas células.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
1 8 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 IV: PROCEDIMENTOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 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
O preço indicado é por exemplar, a pagar em dinheiro ou cheque a favor da entidade
adjudicante no momento da entrega.

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 5 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.3.7.2) Data, hora e local
2 6 0 2 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas.

Local: indicado em I.1), ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
IV.3.2) O processo de concurso encontra-se patente na morada indicada em I.1), onde
pode ser examinado pelos interessados nos dias úteis, nas horas de expediente, ou
adquirido das 8 horas e 30 minutos às 15 horas, desde a publicação do anúncio de
abertura do concurso no Diário da República até à data limite indicada.
Valor para efeito do concurso: 1 979 000 euros, com IVA incluído.
O presente aviso rectifica o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 12,
de 15 de Janeiro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 6 0 1 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

15 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Pedro Parreira Cardoso. 1000247929
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Autoridade Nacional de Comunicações

Conselho de Administração

Aviso

Declaração de conformidade do sistema de contabilidade
analítica dos CTT � Correios de Portugal, S. A.

Compete ao ICP � Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-
-ANACOM), como entidade reguladora, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 19.º da Lei n.º 102/99, de 26 de Julho, aprovar o sistema de
contabilidade analítica do prestador do serviço universal, fiscalizar a
sua correcta aplicação e publicar anualmente uma declaração de
comprovação de conformidade do sistema de contabilidade analítica
e dos resultados obtidos.

Assim, dando cumprimento a esta disposição, torna-se público que
a declaração de conformidade do sistema de contabilidade analítica
dos CTT � Correios de Portugal, S. A. � Exercício de 2002, emi-
tida pelo ICP-ANACOM, se encontra à disposição dos eventuais in-
teressados nos Serviços de Atendimento ao Público da Autoridade
Nacional de Comunicações, sitos na Avenida de José de Malhoa, 12,
1099-017 Lisboa, entre as 9 e as 16 horas, de segunda-feira a sexta-
-feira, bem como no site www.anacom.pt.

26 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Álvaro Cordeiro Dâmaso. 3000128573

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Despacho de aprovação de modelo n.º 601.13.03.3.21

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos
do n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria
n.º 797/97, de 1 de Setembro, aprovo o opacímetro, marca Robert
Bosch, modelo «BEA 150», fabricado por Robert Bosch, com sede
em Postfach 1129, 73201 Plochingen, Alemanha, e requerido por
Robert Bosch, L.da, com sede na Avenida do Infante D. Henrique,
lote 2/3-E, 1800 Lisboa.

I � Descrição sumária. � Este opacímetro é um aparelho de flu-
xo parcial, que utiliza o fenómeno de absorção de um feixe lumino-
so por uma amostra de gás de escape de um veículo com motor a
gasóleo.

II � Constituição. � O aparelho de medição é constituído pelas
seguintes unidades:

Sonda de medição e tubo flexível;
Módulo de medição de opacidade;
Unidade de avaliação, comando e visualização.

O módulo de medição de opacidade é constituído por uma câmara
de medição aquecida, munida de aberturas de entrada e de saída, pela
fonte de luz, pelo detector, por uma unidade de processamento
analógico de valores medidos e por dispositivos auxiliares activos
destinados à protecção do sistema óptico.

A unidade de avaliação, comando e visualização comanda a evo-
lução da operação de medição, avalia os valores medidos pelo módulo
de medição e visualiza os dados de medição.

O opacímetro pode ainda utilizar como unidade de avaliação,
comando e visualização o analisador de gases de escape da marca
Robert Bosch, modelo «BEA 350», com aprovação de modelo
n.º 701.17.02.3.16.

A sonda de extracção é introduzida no tubo de escape do veículo
automóvel, tendo em vista a extracção de uma amostra de gases de
escape. A amostra de gases de escape é conduzida para a câmara de
medição através de um tubo flexível.

Sonda 1 Tubo flexível 1

Comprimento: 220 mm 1000 mm
Diâmetro interno: 10 mm 10 mm
Material: aço inoxidável Borracha de silicone

Sonda 2 Tubo flexível 2

Comprimento: 220 mm 1000 mm
Diâmetro interno: 16 mm 16 mm
Material: aço inoxidável Borracha de silicone

Sonda 3 Tubo flexível

Comprimento: 3500 mm 5000 mm
Diâmetro interno: 16 mm 16 mm
Material: borracha de silicone Borracha de silicone aquecido

III � Características metrológicas. � As principais característi-
cas metrológicas são as seguintes:

Gama de medição:

Coeficiente de absorção (K) 0 a 9,9 m�1 Resolução 0,01 m�1

Opacidade 0 a 100  % Resolução 0,1  %

Tempo de aquecimento: um minuto.

IV � Inscrições e marcações. � Os instrumentos comercializa-
dos ao abrigo deste despacho de aprovação de modelo deverão pos-
suir em local bem visível, na face frontal, uma placa de identifica-
ção e características com as seguintes inscrições, de forma legível e
indelével:

Nome ou marca do fabricante ou importador;
Designação do modelo;
Ano e número de fabrico;
Unidade de leitura;
Gama de medição;
Comprimento efectivo da câmara de medição;
Símbolo de aprovação de modelo seguinte:

P03

601.13/21

V � Selagem. � Os opacímetros devem conter zonas de selagem,
por forma a serem apostos os símbolos de controlo metrológico em
local visível e acessível, conforme esquema de selagem publicado em
anexo.

Condições particulares de verificação. � Antes de qualquer ope-
ração de verificação é necessário certificar-se da conformidade da
versão do software do aparelho com as disposições da presente de-
cisão:

Unidade de leitura:

Versão BEA V1.13, e
Versão DMT V1d03 Euro;

Câmara de medição (RTM): RTM V2.0.

VI � Validade. � A validade desta aprovação de modelo é de
10 anos a contar da data de publicação no Diário da República.

VII � Depósito de modelo. � Ficaram depositados no Instituto
Português da Qualidade desenhos de construção, esquemáticos e fo-
tografias, ficando um exemplar do instrumento depositado nas ins-
talações do requerente.

25 de Novembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Ganopa.
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3000125733

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Direcção-Geral das Florestas

Alvará n.º 111/2004

O engenheiro António Sousa de Macedo, director-geral das Florestas:

Faz saber que, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 6.º
e seus parágrafos do Decreto-Lei n.º 44 623, de 10 de Outubro de
1962, e actualizado pelo Decreto-Lei n.º 312/70, de 6 de Julho, e
pelo Decreto-Lei n.º 131/82, de 23 de Abril, foi autorizada, por des-
pacho do Secretário de Estado das Florestas de 11 de Novembro de
2003, a concessão de pesca, requerida pelo Clube de Caçadores e
Pescadores de Campinho, na albufeira do Monte das Burras, na Her-
dade de Santo Amador, freguesia de Campinho, concelho de
Reguengos de Monsaraz.

De acordo com o estipulado na legislação referida e nos termos
da Portaria n.º 21 286, de 13 de Maio de 1965, o titular da presente
concessão fica obrigado ao integral cumprimento dos seguintes con-
dicionalismos:

1) O Clube de Caçadores e Pescadores de Campinho é obriga-
do a cumprir as normas do regulamento que condicionam o
exercício de pesca na zona concessionada, aprovado pela
Direcção-Geral das Florestas, o qual não pode ser alterado
sem prévia aprovação deste organismo;

2) A concessão de pesca abrange uma área aproximada de
7,50 ha;

3) A área da concessão de pesca estará delimitada e sinalizada
com tabuletas do modelo estabelecido na Portaria n.º 22
724, de 17 de Junho de 1967;

4) O prazo de validade da concessão de pesca é de 10 anos a
contar da data da publicação do presente alvará;

5) A taxa devida anualmente pela concessão de pesca é de
44,93 euros, valor actualizável nos termos do § 1.º do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44 623, de 10 de Outubro de
1962;

6) A importância referida no número anterior constitui recei-
ta dos serviços competentes do Ministério da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas;

7) Os repovoamentos com espécies aquícolas que sejam ne-
cessários efectuar na zona concessionada constituem encar-
gos da entidade concessionária e só poderão ser levados a
efeito em presença de elementos do Corpo Nacional da
Guarda Florestal;

8) São da responsabilidade da concessionária, para além dos
encargos já mencionados, outros que a Direcção-Geral das
Florestas considere necessário executar na zona da conces-

são, no âmbito de uma gestão integrada do recursos aquíco-
las, durante o período da sua validade;

9) O não cumprimento do estabelecido no presente alvará
poderá determinar o seu cancelamento;

10) O Clube de Caçadores e Pescadores de Campinho fica sujei-
ta a todas as disposições regulamentares aplicáveis.

O Director de Serviços, Alberto Cavaco. 3000127113

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Centro

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Rodoviária do Tejo, S. A., com sede na Avenida do Dr. João
Martins de Azevedo, 15, concelho de Torres Novas, distrito de San-
tarém, requereu a concessão de uma carreira regular de passageiros
entre Leiria e Marinha Grande (por Albergaria), com o seguinte iti-
nerário: Leiria, Albergaria, Marinha Grande.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Trans-
portes em Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas po-
dem manifestar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias
a contar da data da presente publicação, para o que podem con-
sultar o respectivo processo na Delegação de Transportes do
Centro, sita na Avenida de Fernão de Magalhães, 429-B, 3000-
-177 Coimbra.

8 de Janeiro de 2004. � Pelo Director de Serviços, a Chefe de
Divisão, Graça Maria Albuquerque Fernandes. 3000127198

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Processo n.º 3065/03.0TBACB.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Filipe Rações, S. A.
Credor � Caixa Geral de Depósitos e outros.

Marco Brites, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de
Alcobaça:

Faz saber que são citados os credores da requerente Filipe Rações,
S. A., com sede no Bairro da Figueira, Benedita, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da segunda e última publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem 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).

O prazo mencionado não se suspende durante as férias judiciais e
terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Adverte-se para a necessidade de constituição de mandatário judi-
cial nas causas de valor superior à alçada do Tribunal da 1.ª Instân-
cia e naquelas em que seja sempre admissível de recurso, indepen-
dente do valor.

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Dezembro de 2003.

16 de Dezembro de 2003. � O Juiz de Direito, Marco Brites. �
A Oficial de Justiça, Maria Fernanda Duarte. 3000126648

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESTREMOZ

Anúncio

Processo n.º 678/03.3TBETZ.
Falência (requerida).
Requerente � VINIPARRA � Representações, L.da

Requerida � Gatohotel, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 31 � 6 de Fevereiro de 20042864

João Paulo Machado, juiz de direito da Secção Única do Tribunal da
Comarca de Estremoz:

Faz saber que são citados os credores da requerida Gatohotel, L.da,
identificação fiscal n.º 501702750, identificação de pessoa colecti-
va n.º 230, designada por sociedade comercial por quotas, com sede
na Rua do 1.º de Maio, rés-do-chão, Bairro Novo, Santa Maria,
7100 Estremoz, 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 23 de Outubro de 2003.

24 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, João Paulo Macha-
do. � O Oficial de Justiça, António José Relvas Calado.

3000121609

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

Anúncio

Processo n.º 2108/03.1TBEVR.
Falência (apresentação).
Falida � Silva & Filhos � Comércio Eborense de Automóveis, L.da,

e outro(s).
Credor � New Holland Portugal e outro(s).

A Dr.ª Elisabete Jesus Valente, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 5 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da falida Silva & Filhos �
Comércio Eborense de Automóveis, L.da, identificação de pessoa
colectiva n.º 501154086, designada por Silva & Filhos � Comércio
Eborense de Automóveis, L.da, caracterização jurídica: sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Rua
de Serpa Pinto, 70-A, rés-do-chão, 7000 Évora, 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. Mário José Vicente Al-
meida, com endereço na Rua de António da Silveira, 21, 7000 Évora.

7 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Elisabete Jesus Va-
lente. � O Oficial de Justiça, Vítor Pereira. 3000128626

TRIBUNAL DA COMARCA DE FERREIRA DO ZÊZERE

Anúncio

Processo n.º 155/03.2TBFZZ.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público e outro(s).
Falida � Manuel Fernando Antunes, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Graça Pissarra, juíza de direito da Secção Única do Tribunal
da Comarca de Ferreira do Zêzere:

Faz saber que por sentença de 5 de Dezembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da falida Manuel Fer-
nando Antunes, L.da, com sede em Brasileira, Beco, 2240 Ferreira
do Zêzere, 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 Miguel Frutuoso
Antunes, com endereço na Quinta da Silvan, lote 158, 3.º, esquerdo,
Torres Novas 2350.

7 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Graça Pissarra. �
A Oficial de Justiça, Ana Paula Claro F. Cassiano. 1000248695

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio

Processo n.º 132-A/1975.
Prestação de contas (liquidatário).

Liquidatário judicial � Dr. Ruben Jardim de Freitas.
Requerida � Samuel & Aguiar, L.da, e outro(s).

O Dr. José João Dias Costa, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Samuel & Aguiar, L.da,
notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 1265.º, n.º 1, do Código de Processo Civil).

19 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, José João Dias Cos-
ta. � O Oficial de Justiça, Paulo Mourão. 1000248654

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 6830/03.4TBGMR.
Falência (apresentação).
Requerente � Pereira Mendes & Fernandes, L.da

Credor � João Augusto de Abreu Pereira Mendes.

A Dr.ª Ana Cristina Clemente, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 12 de Janeiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente Pereira
Mendes & Fernandes, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 501497501, com sede no lugar de Peixoto, pavilhão 2,
Mascotelos, 4800 Guimarães, 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
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Maria Joana Machado
Prata, com endereço na Avenida dos Combatentes da Grande Guer-
ra, 2, 2.º, esquerdo, 4810-260 Guimarães.

13 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Cle-
mente. � A Oficial de Justiça, Maria do Carmo Cardoso Maia.

3000128447

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 4218/03.6TBGMR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Marques & Irmãos, L.da

José Lino S. R. Galvão Alvoeiro, juiz de direito do 5.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que por sentença de 5 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Marques & Ir-
mãos, L.da, número de identificação de pessoa colectiva 500185468,
com sede no lugar de Riba, Santo Estêvão de Briteiros, 4800 Guima-
rães, tendo sido fixado em 15 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Paulo Alexandre F. Vas-
concelos Pereira, com escritório na Urbanização da Quinta da Eira,
43, Tenões, 4710 Braga.

7 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, José Lino S. R. Gal-
vão Alvoeiro. � A Oficial de Justiça, Maria Palmira Soares Castro.

3000128472

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

Anúncio

Processo n.º 2600/03.8TBLLE.
Falência (requerida).
Requerente � Europcar Fleet Services, S. A.
Requerida � MSM � Soc Med. Imob. Unipessoal, L.da
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Sérgio Romualdo, juiz de direito do 3.º Juízo de Competência Espe-
cializada Cível do Tribunal da Comarca de Loulé:

Faz saber que são citados os credores da requerida MSM � Soc.
Med. Imob. Unipessoal, L.da, com sede na Avenida Tivoli, Edifí-
cio Europa, loja 6, Vilamoura, 8125 Quarteira, 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, de-
duzirem 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 2 de Dezembro de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � O Juiz de Direito, Sérgio Ro-
mualdo. � A Oficial de Justiça, Maria de Fátima Gaspar.

3000128607

TRIBUNAL DA COMARCA DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Processo n.º 631/03.7TBMCN.
Falência (apresentação).
Requerente � Construções Cá do Marco, L.da

Credor � Serviço de Finanças de Marco de Canaveses.

A Dr.ª Maria de Fátima Marques Silva, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 12 de Dezembro de 2003, pro-
ferida nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente
Construções Cá do Marco, L.da, com sede na Rua Nova,
Penhalonga, 4630 Marco de Canaveses, 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
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Augusto V. Sousa
Pereira, com endereço na Estrada Nacional n.º 109, 1405, 1.º, es-
querdo, Valadares, 4405-575 Vila Nova de Gaia.

17 de Dezembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fáti-
ma Marques Silva. � O Oficial de Justiça, Manuel António Carva-
lho Novais. 3000128503

TRIBUNAL DA COMARCA DE OURÉM

Anúncio

Processo n.º 73/04.7TBVNO.
Falência (requerida).
Requerente � José Maria da Silva e Sousa, L.da

Requerida � CAÇOURÉM � Comércio Artigos de Caça e Pesca, L.da

Ana Paula Batista, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Ourém:

Faz saber que são ci tados os credores da requerida
CAÇOURÉM � Comércio Artigos de Caça e Pesca, L.da, identi-
ficação fiscal n.º 502868473, com sede na Rua do Dr. Francisco
Sá Carneiro, 24, Nossa Senhora da Piedade, 2490 Ourém, 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, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Janeiro de 2004.

20 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Paula Batis-
ta. � O Oficial de Justiça, António Simões. 3000128576

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

Anúncio

Processo n.º 154/04.7TJVNF.
Falência (requerida).

Requerente � Maria Filomena Moreira Oliveira.
Requerida � Correia & C.ª, S. A.

Alcides Rodrigues, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Es-
pecializada Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Fa-
malicão:

Faz saber que são citados os credores da requerida Correia & C.ª,
S. A., com sede na Avenida das Lameiras, Delães, 4760 Vila Nova
de Famalicão, 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 cré-
ditos 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 9 de Janeiro de 2004.

14 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. �
A Oficial de Justiça, Ana Rosa Duarte Esteves. 3000128157

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

Anúncio

Processo n.º 2417/03.0TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerido � António Jaime Pinheiro Lopes e outro(s).

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 por sentença de 3 de Outubro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido António
Jaime Pinheiro Lopes, casado, nacional de Portugal, identificação
fiscal n.º 165382180, com domicílio na Ed. Vilarminda, bl 1-C, 2.º,
direito, Calendário, 4760 Vila Nova de Famalicão, 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 nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Dalila Paula Vasconcelos
Ferreira Lopes, com endereço na Rua da Ponte, 157, Lousado,
4760 Vila Nova de Famalicão.

6 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela Silva
Barbosa. � O Oficial de Justiça, Serafim Moreira. 3000128542

Anúncio

Processo n.º 1435/03.2TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e

outro(s).
Requerida � Torres & Paiva � Fábrica Internacional de Confec-

ções, L.da, e outro(s).

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 por sentença de 10 de Outubro de 2003, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Tor-
res & Paiva � Fábrica Internacional de Confecções, L.da, identi-
ficação fiscal n.º 500687129, com sede na Quinta do Paço,
Ruivães, 4760 Vila Nova de Famalicão, 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
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Dalila Paula Vasconcelos
Ferreira Lopes, com endereço na Rua da Ponte, 157, Lousado,
4760 Vila Nova de Famalicão.

10 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela Silva
Barbosa. � O Oficial de Justiça, Serafim Moreira. 3000128541
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5.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

Anúncio

Processo n.º 640-L/2002.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do CPEREF).
Autor � J. D. L. � Acabamentos de Interiores e Pintura, L.da

Réu � credores da massa falida de FAMAHOTEL � Equipamentos
Hoteleiros, L.da

Manuel Alexandre G. Ferreira, juiz de direito do 5.º Juízo de Compe-
tência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova
de Famalicão:

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 UDEX � Importações e Representa-
ções, L.da, e é requerida FAMAHOTEL � Equipamentos Hotelei-
ros, L.da, correm éditos de 10 dias contados da segunda e última
publicação do presente anúncio, citando os credores da massa falida
da requerida FAMAHOTEL � Equipamentos Hoteleiros, L.da, para,
no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem, querendo, a
presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1, e 207.º do CPEREF e
artigo 783.º do Código de Processo Civil), em que o autor pretende
que seja verificado o seu crédito no montante de 4953,50 euros, cujo
duplicado se encontra neste Tribunal à disposição de quem o queira
consultar, dentro das horas normais de expediente.

9 de Dezembro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Alexandre
G. Ferreira. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Ramos Pereira
Fonseca. 1000248961

Anúncio

Processo n.º 3793/03.0TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Falida � A. Vilas Boas & M. Valente, L.da

Manuel Alexandre G. Ferreira, juiz de direito do 5.º Juízo de Compe-
tência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova
de Famalicão:

Faz saber que por sentença de 12 de Dezembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de A. Vilas Boas &
M. Valente, L.da, identificação fiscal n.º 502283300, com sede no
lugar de Casas, Oliveira (São Mateus), 4760 Vila Nova de Famali-
cão, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente 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 Dalila Lopes, identifica-
ção fiscal n.º 185146210, com endereço na Rua de Camilo Castelo
Branco, 21, 1.º, 4760-127 Vila Nova de Famalicão.

12 de Dezembro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Alexan-
dre G. Ferreira. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Ramos Pereira
Fonseca. 3000128540

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 405/03.5TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � CAPLAS � Coop. Agríc. Prod. Leite Almada e Sei-

xal e outro(s).
Credora � Sociedade Agr. Rio Azul, L.da

O Dr. António Marcelo dos Reis, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 20 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerente CAPLAS �
Coop. Agríc. Prod. Leite Almada e Seixal, identificação fiscal
n.º 500971480, com sede na Avenida de D. Afonso Henriques, 7, rés-
-do-chão, direito, 2800 Almada, 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.

22 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000128604

Anúncio

Processo n.º 73/04.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � IMPORDISTRI � Com. Inter. Prod. Promocionais,

S. A.
Requerida � OPEN � Brindes Personalizados, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida OPEN � Brin-
des Personalizados, L.da, com sede na Rua de Gomes Leal, 32, rés-
-do-chão, 2810-022 Feijó, 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 13 de Janeiro de 2004.

22 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000128655

Anúncio

Processo n.º 88/04.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � SECTRAM � Serv. Comerciais para Transportes, S. A.
Requerida � Flor & Fialho, Unipessoal, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Flor & Fialho,
Unipessoal, L.da, com sede na Avenida dos Bombeiros Voluntários
de Algés, 52, rés-do-chão, 1495-022 Algés, para, no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Janeiro de 2004.

23 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000128683

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1271/03.6TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Europcar Fleet Services � Com. Al. Bens Eq. Cons.
Requerida � Estar Editora, 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 Estar Editora,
L.da, identificação fiscal n.º 501824030, com sede na Avenida de
António Augusto de Aguiar, 118, 4.º, Lisboa, 1050-019 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 Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem 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 15 de Dezembro de 2003.

6 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000128606

Anúncio

Processo n.º 1244/03.9TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Vaz & Abreu, L.da

Credor � Centro Regional Segurança Social de Lisboa e outro(s).

São citados os credores da requerente Vaz & Abreu, L.da, iden-
tificação fiscal n.º 500996369, com sede na Rua do Outeiro, 27,
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Amadora, 2700-629 Amadora, para, no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem opo-
sição, justificarem 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 4 de Dezembro de 2003.

6 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000128610

Anúncio

Processo n.º 1304/03.6TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Europcar Fleet Services � Com. Al. Bens Eq. Cons.
Requerida � Máquina das Cores � Artes Gráficas, 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 Máquina das
Cores � Artes Gráficas, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 503049204, com sede na Rua do Professor Celestino da Cos-
ta, 10 e 10-A, Lisboa, 1170-323 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, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer ou-
tra 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 23 de Dezembro de 2003.

9 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000128605

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 6/04.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requeridos � Manuel António Fernandes dos Santos e mulher, Maria

de Lurdes Sousa Lopes Santos.

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Manuel
António Fernandes dos Santos, casado, nacional de Portugal, iden-
tificação fiscal n.º 165523883, bilhete de identidade n.º 2871706,
e mulher, Maria de Lurdes Sousa Lopes Santos, ambos com domi-
cílio na Rua da Bateria, 168, 4000-104 Porto, 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, de-
duzirem oposição, justificarem 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 31 de Dezembro de 2003.

O presente vai ser legalmente publicado.

19 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Carolina Massena.

3000128450

Anúncio

Processo n.º 217/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � FERROS � Hotelaria e Similares, L.da, e outro(s).

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 19 de Janeiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida FERROS �

Hotelaria e Similares, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 503233625, com sede no Centro Comercial Dallas, Avenida da
Boavista, 1588, 5.º piso, loja 57, 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 nomeado liquidatário judicial o Dr. Paulo Manuel Carvalho da
Silva, com escritório na Quinta do Sardoal, vereda 1, 66, 4400 Vila
Nova de Gaia.

21 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Gracinda Fernanda Correia.

3000128529

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 598/03.1TYVNG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Malafaia & Ferreira, L.da

Gestora judicial � Dr.ª Maria Clarisse da Silva Barros, com endere-
ço na Rua do Paço, 8, lugar da Escola, 4710-000 Braga.

São notificados os credores da requerente Malafaia & Ferreira, L.da,
identificação fiscal n.º 504761579, com sede na Rua da Cruz das
Guardeiras, Moreira, Maia, 4470-593 Maia, de que, por decisão de
17 de Dezembro de 2003, proferida nos presentes autos, foi desig-
nado o dia 18 de Fevereiro de 2004, pelas 10 horas, para a realiza-
ção da assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como pre-
ceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade aci-
ma referida e determinado o prosseguimento da acção declara-
tiva de recuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo
diploma).

Foi fixado em 50 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 cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento, e, bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto
no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
3 de Outubro de 2003 e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

18 de Dezembro de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000128446

Anúncio

Processo n.º 5/04.2TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A., e outro(s).

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Fernando
Mário Monteiro Ribeiro e Ana Paula Moreira Azevado Rocha Pa-
drão Ribeiro, com domicílio na Rua do Lidador, 199, 1.º, 4480 Vila
do Conde, 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 cré-
ditos, 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 31 de Dezembro de
2003.

8 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000128448
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Nomeações provisórias

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 20 de Janeiro de 2004, foram nomeados para lugares do
quadro privativo, em regime de nomeação provisória, os candidatos
infra-indicados, procedentes de concursos externos de ingresso, cu-
jas listas de classificação final foram afixadas ao público em 16 de
Janeiro de 2004.

Os candidatos deverão tomar posse dos lugares no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso:

Ana Sofia da Conceição Batista Godinho � técnica profissio-
nal de biblioteca e documentação de 2.ª classe.

Urbano Isidro Lopes Morais � operário altamente qualificado
mecânico.

(Os processos não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

20 de Janeiro de 2004. � O Vereador dos Serviços Municipais de
Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipamen-
tos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000128633

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Aviso

Pedido de alteração ao alvará
de loteamento n.º 15/82

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, conjugado com o
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que se
encontra em discussão pública o pedido de alteração ao alvará de
loteamento n.º 15/82 (processo n.º 15/82), requerido por Vítor Ma-
nuel Miranda Pinto Alves, residente na Rua da Papainha, freguesia
de Campelo, município de Baião, para os prédios urbanos sitos na
Rua do Campo do Poço, freguesia de Campelo, deste município,
descritos na Conservatória do Registo Predial de Baião sob os
n.os 00106/080186 e 00107/080186, a que correspondem os lotes
n.os 5 e 6, respectivamente, do referido alvará de loteamento, pelo
período de 15 dias úteis, contados a partir do 8.º dia útil a seguir à
publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da República.

Durante o período de discussão pública acima fixado podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo junto da
Secretaria desta autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que eventualmente ve-
nham a ser apresentadas devem ser formuladas através de requeri-
mento escrito, dirigido à presidente da Câmara Municipal, devendo
neste constar e identificação e o endereço dos seus autores e a qua-
lidade em que os apresentam.

9 de Janeiro de 2004. � O Vereador, com delegação de compe-
tências, Jorge da Moita Monteiro. 3000128452

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Nos termos do disposto no 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 Junho, e por meu despacho de
29 de Dezembro de 2003, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à operação de alteração ao lote n.º 3 do
loteamento sito no lugar de Freitas, freguesia de Tamel (São Verís-
simo), concelho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento e
obras de urbanização n.º 079/96, de 30 de Outubro de 1996, em que
é requerente Maria de Fátima Fernandes Costa Torres, contribuinte
n.º 197484964, durante o período de 15 dias, com início no dia se-
guinte à publicação deste aviso.

O processo de alteração ao referido alvará encontra-se disponí-
vel, para consulta, nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minu-

tos, na Secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
da Câmara Municipal de Barcelos.

9 de Janeiro de 2004. � O Vereador, no uso da delegação de
poderes atribuída pelo despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, e con-
ferida pelo n.º 2 do artigo 65.º e n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, Manuel Carlos da Costa Marinho.

1000248662

Aviso

Nos termos do disposto no 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 Junho, e por meu despacho de
8 de Janeiro de 2004, vai proceder-se à abertura do período de dis-
cussão pública relativa à operação de loteamento e obras de urbani-
zação que incide sobre os prédios sitos no lugar de Cabanas, fregue-
sia de Galegos (Santa Maria), e lugar de Freitas, freguesia de Lijó,
concelho de Barcelos, a que se refere o processo n.º 30 103, em que
é requerente Albino Correia de Oliveira Lopes, contribuinte
n.º 188265732, durante o período de 15 dias, com início no dia se-
guinte à publicação deste aviso.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível, para
consulta, nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
Secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câ-
mara Municipal de Barcelos.

12 de Janeiro de 2004. � O Vereador, no uso da delegação de
poderes atribuída pelo despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, e con-
ferida pelo n.º 2 do artigo 65.º e n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, Manuel Carlos da Costa Marinho.

1000248664

Aviso

Nos termos do disposto no 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 Junho, e por meu despacho de
13 de Janeiro de 2004, vai proceder-se à abertura do período de dis-
cussão pública relativa à operação de alteração ao lote n.º 2 do lo-
teamento sito no lugar de Adega, freguesia de Vila Frescainha de São
Pedro, concelho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento e
obras de urbanização n.º 07/88, de 18 de Março de 1988, em que é
requerente VIPALTEX � Malhas e Confecções, L.da, contribuinte
n.º 501701605, durante o período de 15 dias, com início no dia se-
guinte à publicação deste aviso.

O processo de alteração ao referido alvará encontra-se disponí-
vel, para consulta, nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minu-
tos, na Secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
da Câmara Municipal de Barcelos.

15 de Janeiro de 2004. � O Vereador, no uso da delegação de
poderes atribuída pelo despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, e con-
ferida pelo n.º 2 do artigo 65.º e n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, Manuel Carlos da Costa Marinho.

1000248666

Aviso

Concurso externo para admissão a estágio para ingres-
so na carreira de técnico superior de história e arque-
ologia, tendo em vista o preenchimento de dois luga-
res vagos na categoria de técnico superior de
2.ª classe, do quadro de pessoal deste município.

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, torna-se público que, pelo meu despacho n.º 18, de
12 de Junho de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo para admissão a estágio para ingresso na
carreira de técnico superior de história e arqueologia, tendo em vista o
preenchimento de dois lugares vagos na categoria de técnico superior
de 2.ª classe, do quadro de pessoal deste município.

É de referir que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, que estabelece o sistema de quotas
de emprego para pessoas com deficiência, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.
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2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido exclusiva-
mente para o provimento dos lugares referidos e caducará com o
seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 29/2001, de 3 de Fevereiro, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de
7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, e 407/91, de 17 de Outu-
bro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e demais legislação aplicável.

4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, ao nível de história e ou arqueologia,
executadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista in-
formar a decisão superior (o constante no mapa I anexo ao Decre-
to-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho).

5 � O local de trabalho é a área do concelho de Barcelos.
6 � O vencimento será o previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98,

de 30 de Dezembro, com as respectivas alterações, referente ao esca-
lão 1, índice 315, da referida categoria, e as condições de trabalho são
as vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 � Poderão candidatar-se todos os indivíduos que, até ao ter-

mo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas, satisfaçam
os requisitos gerais de admissão, de acordo com o 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 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 do exercício de funções públicas ou inter-

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir grau de licenciatura na área
de História e ou Arqueologia.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, conjuntamente com a documenta-
ção que o deva acompanhar, e entregue pessoalmente nesta autar-
quia (Divisão de Recursos Humanos), ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a
entrega das candidaturas, para a Câmara Municipal de Barcelos, Largo
do Município, 4750-323 Barcelos.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, situação militar, se for caso
disso, número e data do bilhete de identidade, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Os candidatos com deficiência deverão ainda mencionar no
requerimento todos os elementos necessários ao cumpri-
mento do disposto nos artigos 6.º e 7.º de Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

8.3 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,
indicando, nomeadamente, a experiência profissional ante-
rior relevante para o exercício das funções do lugar a con-
curso;

b) Certificado de habilitações literárias e ou profissionais (au-
têntico, autenticado ou fotocópia);

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

8.3.1 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 7.1 do presente aviso, devendo, no entanto, o candidato declarar

no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma
dessas alíneas contidas no referido número.

8.3.2 � Os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
de documento comprovativo.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

11 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova teórica escrita de conhecimentos, de carácter eliminató-
rio, com a duração de duas horas;

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular:

Experiência profissional � pondera-se o desempenho de
funções na área para a qual o concurso é aberto, bem
como outras capacitações adequadas, com avaliação da
sua natureza e duração;

Formação profissional � ponderam-se as acções de for-
mação de aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos
a concurso;

Habilitações académicas � pondera-se a titularidade de grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Entrevista profissional de selecção � sociabilidade, senti-
do de responsabilidade, motivação profissional.

11.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constam de actas de
reuniões do júri do concurso, que podem ser consultadas pelos can-
didatos.

11.3 � A prova teórica escrita de conhecimentos incidirá sobre
as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio);

Bases da política e do regime de protecção e valorização do
património cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro);

Gestão do património;
Organização de processo de classificação de monumentos;
Instrumentos para a gestão de património;
Organização e noções de funcionamento de um gabinete de

património e arqueologia;
Instrumentos e metodologias para um correcto conhecimento

do património cultural concelhio.

12 � Na classificação adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que na prova teórica
escrita de conhecimentos ou na classificação final obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores, sendo esta obtida através da aplicação
da seguinte fórmula:

CF =
 4 × PTEC + 3 × AC + 3 × EPS

10
em que:

CF = classificação final;
PTEC = prova teórica escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 � Afixação das listas � a relação de candidatos admitidos e a
lista de classificação final serão afixadas no rés-do-chão do edifício
dos Paços do Município, Largo do Município, em Barcelos, e publi-
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citadas nos termos do disposto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Regime do estágio � o estágio, com carácter probatório,
terá a duração de um ano e será regulado, nomeadamente quanto à
avaliação e classificação final dos estagiários, pelo disposto no ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

15 � Composição do júri � o júri do presente concurso, que é
simultaneamente o júri do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lo-
pes, vereador.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Cláudia Carvalho Milhazes, conservador de
museus principal.

Dr. Vítor Manuel Martins Pinho da Silva, técnico superior
de biblioteca e documentação, assessor principal.

Vogais suplentes:

Dr.ª Paula Cristina Azevedo Costa, técnico superior de
1.ª classe, na área de dinamização cultural.

Dr.ª Marta Alexandra Silva Melo Maciel, técnico superior
de 2.ª classe, na área de animação sócio-cultural.

15.1 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo primeiro vogal efectivo.

15 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
1000248708

Aviso

Concurso externo de admissão a estágio para ingresso
na carreira de técnico superior na área de gestão, per-
tencente ao grupo de pessoal técnico superior, tendo
em vista o preenchimento de um lugar vago na cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe.

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, torna-se público que, pelo meu despacho n.º 18, de
12 de Junho de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de admissão a estágio para ingresso na
carreira de técnico superior na área de gestão, pertencente ao grupo
de pessoal técnico superior, tendo em vista o preenchimento de um
lugar vago na categoria de técnico superior de 2.ª classe, do quadro
de pessoal deste município.

É de referir que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, que estabelece o sistema de quotas
de emprego para pessoas com deficiência, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido exclusiva-
mente para o provimento do lugar referido e caducará com o seu
preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 29/2001, de 3 de Fevereiro, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de
7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 407/91, de 17 de Outu-
bro, e 44/99, e demais legislação aplicável.

4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, ao nível da gestão, executadas com
autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão
superior (o constante no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85,
de 15 de Julho), nomeadamente:

Concepção e implementação de metodologias e instrumentos
de gestão aplicáveis aos diferentes vectores da actividade au-
tárquica;

Apoio aos órgãos municipais, ao nível da execução de políticas
municipais, incluindo-se o apoio directo aos membros do
executivo municipal;

Concepção e implementação de projectos de modernização
administrativa e de desburocratização.

5 � O local de trabalho é a área do concelho de Barcelos.
6 � O vencimento será o previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/

98, de 30 de Dezembro, com as respectivas alterações, referente
ao escalão 1, índice 315, da referida categoria, e as condições de tra-
balho são as vigentes para os funcionários e agentes da administração
local.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 � Poderão candidatar-se todos os indivíduos que, até ao ter-

mo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas, satisfaçam
os requisitos gerais de admissão, de acordo com o 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 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 do exercício de funções públicas ou inter-

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura na área da Ges-
tão.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, conjuntamente com a documenta-
ção que o deva acompanhar, e entregue pessoalmente nesta autar-
quia (Divisão de Recursos Humanos), ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido, até ao termo do prazo fixado para a
entrega das candidaturas, para a Câmara Municipal de Barcelos, Largo
do Município, 4750-323 Barcelos.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, situação militar, se for caso
disso, número e data do bilhete de identidade, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Os candidatos com deficiência deverão ainda mencionar no
requerimento todos os elementos necessários ao cumpri-
mento do disposto nos artigos 6.º e 7.º de Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

8.3 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,
indicando, nomeadamente, a experiência profissional ante-
rior relevante para o exercício das funções do lugar a con-
curso;

b) Certificado de habilitações literárias e ou profissionais (au-
têntico, autenticado ou fotocópia);

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

8.3.1 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 7.1 do presente aviso, devendo, no entanto, o candidato declarar
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma
dessas alíneas contidas no referido número.

8.3.2 � Os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
de documento comprovativo.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

11 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova teórica escrita de conhecimentos, de carácter eliminató-
rio, com a duração de duas horas;

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.
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11.1 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular:

Experiência profissional � pondera-se o desempenho de
funções na área para a qual o concurso é aberto, bem
como outras capacitações adequadas, com avaliação da
sua natureza e duração;

Formação profissional � ponderam-se as acções de for-
mação de aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos
a concurso;

Habilitações académicas � pondera-se a titularidade de grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Entrevista profissional de selecção � sociabilidade, senti-
do de responsabilidade, motivação profissional.

11.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção constam de actas de reu-
niões do júri do concurso, que podem ser consultadas pelos candidatos.

11.3 � A prova teórica escrita de conhecimentos incidirá sobre
as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio);

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas De-
clarações de Rectificação n.os 4/2002, de 6 de Fevereiro, e 9/
2002, de 5 de Março);

Finanças locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações
introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 13/98, de 25 de
Agosto, pelas Leis n.os 87-B/98, de 31 de Dezembro, 3-B/2000,
de 4 de Abril, 15/2001, de 5 de Junho, e 94/2001, de 20 de
Agosto, e pela Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de Agosto);

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (Decreto-
-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-
-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/
2002, de 5 de Abril);

Modernização administrativa (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 29/
2000, de 13 de Março).

12 � Na classificação adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que na prova teórica
escrita de conhecimentos ou na classificação final obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores, sendo esta obtida através da aplicação
da seguinte fórmula:

CF =
 4 × PTEC + 3 × AC + 3 × EPS

10
em que:

CF = classificação final;
PTEC = prova teórica escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 � Afixação das listas � a relação de candidatos admitidos e a
lista de classificação final serão afixadas no rés-do-chão do edifício
dos Paços do Município, Largo do Município, em Barcelos, e publi-
citadas nos termos do disposto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Regime do estágio � o estágio, com carácter probatório,
terá a duração de um ano e será regulado, nomeadamente quanto à

avaliação e classificação final dos estagiários, pelo disposto no ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

15 � Composição do júri � o júri do presente concurso, que é
simultaneamente o júri do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lo-
pes, vereador.

Vogais efectivos:

Dr.ª Célia Alberta Martins Portela, chefe de Divisão de
Finanças e Gestão Financeira.

Dr.ª Filipa Alexandra Maia Lopes, técnica superior de
1.ª classe, na área da Administração Pública.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Maria do Rio Vila-Chã, chefe de Divisão de Re-
cursos Humanos.

Dr.ª Amélia Maria Gomes Viana, técnica superior de
2.ª classe, na área de assessoria aos órgãos da adminis-
tração.

15.1 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo primeiro vogal efectivo.

2 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
1000248709

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 4 de
Dezembro de 2003, foi nomeado em regime de estágio, e celebrado
contrato administrativo de provimento, nos termos dos artigos 15.º e
16.º do Decreto-Lei n.º 427/89, citado, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 218/99, de 17 de Julho, com Pedro Miguel Mina
Morete Soares Gomes, candidato aprovado no concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar de técnico de informática do
grau I, nível I (estagiário), da carreira de técnico de informática, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 68, de 21 de
Março de 2003, o qual deverá ser remunerado pelo índice 284 do actual
sistema retributivo, a que corresponde a remuneração mensal de
881,34 euros, actualizável nos termos da lei.

O regime do estágio obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e terá a duração de seis meses, com
produção de efeitos a 9 de Dezembro de 2003.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

4 de Dezembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Armando
Pinto Lopes. 3000125131

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso

Reclassificação ao abrigo do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro

Por despacho de 6 de Janeiro corrente, e nos termos da alínea e)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foram
autorizadas pelo presidente da Câmara as reclassificações abaixo
indicadas.

Os funcionários reúnem cumulativamente as seguintes condições:

a) Exercem as funções há mais de um ano;
b) Possuem os requisitos habilitacionais e profissionais neces-

sários para o provimento na nova carreira;
c) As funções que vêm assegurando correspondem a necessi-

dades permanentes dos serviços;
d) Existe disponibilidade orçamental;
e) Existe vaga no quadro.

Nome Categoria E-I Nova categoria E-I Lugar

João de Assunção Saldanha Vaqueiro Operário principal (electricista) 1-200 Montador-electricista principal 1-228 Vago
Manuel Maria Busca Esteves ............ Operário principal (electricista) 3-218 Montador-electricista principal 1-228 Vago
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Os funcionários deverão aceitar a respectiva nomeação no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso na 3.ª série do
Diário da República, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

A presente reclassificação não está sujeita à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

6 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Grincho Ribeiro. 1000248694

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 13 de Janeiro de 2004, foi aceite, ao abrigo do artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a nova
redacção do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, o pedido de
transferência de Francisco José Caldeira Duarte, técnico superior
assessor principal (arquitecto), do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Santiago do Cacém para idêntico cargo do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, com efeitos a partir de 1 de Feve-
reiro de 2004.

13 de Janeiro de 2004. � O Vereador dos Recursos Humanos,
Manuel da Conceição Colaço. 1000248703

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 02/04

Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador responsável pela Gestão e
Direcção de Pessoal:

Torna público que foi deferida, a seu pedido, a exoneração, nos
termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
do cargo que ocupava no quadro privativo da Câmara Municipal da
Covilhã do funcionário António Carlos Godinho Rodrigues, com a
categoria de operário semiqualificado � cabouqueiro, com data e
efeito a 16 de Janeiro de 2004.

23 de Janeiro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador responsável pela Gestão do Pessoal (vereador em
permanência), Luís Barreiros. 3000128456

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 16/2004

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 14 de Janeiro de 2004, se encontra aberto, pelo pra-
zo de 10 dias úteis a contar a partir da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, concurso interno de ingresso visando
o preenchimento de um lugar de motorista de pesados, carreira de
motorista de pesados, 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 � conduz veículos de elevada tonela-
gem, que funcionam com motores a gasolina ou diesel; coloca o
veículo em funcionamento, accionando a ignição; dirige-o, mano-
brando o volante, engrenando as mudanças e accionando o travão,
quando necessário; faz as manobras e os sinais luminosos necessá-
rios à circulação, tendo em atenção o estado da via, a potência e
o estado de veículo, a legislação em vigor, a circulação de outras
viaturas e peões e as sinalizações de trânsito e dos agentes de polícia; pro-

cede ao transporte de diversos materiais e mercadorias, de acordo
com as necessidades dos serviços, predominantemente materiais
destinados ao abastecimento das obras em execução, bem como de
produtos sobrantes das mesmas; examina o veículo antes, durante
e após o trajecto, providenciando a colocação de coberturas de pro-
tecção sobre os materiais e arrumando a carga para prevenção de
eventuais danos; acciona os mecanismos necessários para descarga
dos materiais, podendo, quando este serviço é feito manualmente,
prestar colaboração; assegura a manutenção do veículo, cuidando
da limpeza e lubrificação; abastece a viatura de combustível, pos-
suindo para o efeito um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; executa pequenas repa-
rações, tomando, em caso de avarias maiores ou acidentes, as
providências necessárias com vista à regularização dessas situações,
para este efeito apresenta uma participação da ocorrência no sec-
tor dos transportes; preenche e entrega diariamente no sector de
transportes o boletim diário da viatura, mencionando o tipo de
serviço, quilómetros efectuados e combustível introduzido; colabo-
ra, quando necessário, nas operações de carga e descarga; conduz,
eventualmente, viaturas ligeiras.

5 � Requisitos de admissão a concurso:
5.1 � Requisitos gerais � os 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.

5.1 � Requisitos especiais � o recrutamento para esta categoria
faz-se de entre indivíduos habilitados com a escolaridade obrigatória
e a carta de condução para veículos com a categoria C, de acordo
com o disposto no artigo 10.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 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 literárias;
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 excep-
ção dos funcionários pertencentes 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 literárias, com ex-
cepção 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 pertencentes
a esta autarquia;

d) Comprovativo da posse da carta de condução para veículos
com a categoria C.

6.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
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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;
Prova prática de conhecimentos;
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 + PC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.1.1 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos de acordo com a exigência da função, a
habilitação académica, a formação, a qualificação e experiência
profissional e pessoal dos candidatos. A avaliação curricular tem
carácter eliminatório caso a classificação seja inferior a 9,50 va-
lores.

8.1.2 � Prova prática de conhecimentos � visa avaliar os ní-
veis de conhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis e ade-
quados ao exercício de determinada função, revestirá a forma práti-
ca de condução em veículos automóveis, terá a duração máxima de
trinta minutos, será pontuada de 0 a 20 valores e terá carácter eli-
minatório caso a classificação seja inferior a 9,50 valores.

8.1.3 � 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. Terá carácter elimina-
tório.

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:

Idelberto Encarnação das Dores, chefe de Secção de Clien-
tes, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos.

José Manuel Guerreiro Rodrigues, encarregado operário
qualificado.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, chefe
de Divisão de Atendimento e Recursos Humanos.

Dr.ª Cidália Maria Martins Mendes, chefe de Divisão de
Notariado e Execuções Fiscais.

14 de Janeiro de 2004. � A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000248692

Aviso n.º 17/2004

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 14 Janeiro de 2004, 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 para quatro
lugares vagos na categoria de fiscal municipal de 2.ª classe, perten-
cente ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faro.

2 � Legislação aplicável � a este concurso aplica-se o 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, Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, 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 � É garantida a reserva de um lugar para candidatos com grau
de incapacidade igual ou superior a 60 %, nos termos dos n.os 1 e
2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � Conteúdo funcional � fiscaliza e faz cumprir os regula-
mentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relati-
vos a áreas de ocupação de via pública, publicidade, trânsito, obras
particulares, abertura e funcionamento de estabelecimentos co-
merciais ou industriais, preservação do ambiente natural, deposi-
ção, remoção, transporte, tratamento e destino final dos resídu-
os sólidos públicos, domésticos e comerciais, preservação do
património, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do
território; presta informações sobre situações de facto. com vis-
ta à instrução de processos municipais nas áreas da sua actuação
específica.

5 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento das referidas vagas, caducando com o respectivo preen-
chimento.

6 � Local de trabalho � para exercer funções na área do muni-
cípio de Faro, nomeadamente na Secção de Fiscalização.

7 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração men-
sal será a correspondente ao escalão 1, índice 195, constante do
anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

8 � Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 � Requisitos gerais � os 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.

8.2 � Requisitos especiais � 12.º ano de escolaridade e curso
específico, a ministrar pelo Centro de Estudos e Formação Autár-
quica, nos termos da alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

9 � 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.

10 � 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 literárias;
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.

d) Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o res-
pectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo.
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10.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado, assinado e actualiza-
do, onde constem, respectivamente, as funções que tem
exercido, a formação profissional que possui, devidamen-
te comprovada, sob pena de não ser considerada, por do-
cumento autêntico ou autenticado ou fotocópia de documento
idóneo;

b) Documento autêntico, ou fotocópia de documento idóneo,
comprovando a posse das habilitações literárias;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

d) Documento autêntico, ou fotocópia de documento idóneo,
comprovando a posse do curso de Fiscal Municipal, minis-
trado pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica.

10.2 � 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.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será

feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Prova oral de conhecimentos gerais e específicos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

12.1 � 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.

12.2 � 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 sua funções, reves-
tirá forma oral, de natureza teórica, terá a duração máxima de trin-
ta minutos, pontuada de 0 a 20 valores, terá carácter eliminatório
caso a classificação seja inferior a 9,5 valores e versará sobre o pro-
grama de provas a seguir indicado:

Programa da prova de conhecimentos gerais:

Autarquias locais:

Atribuições e competências;
Organização e funcionamento;

Regime Jurídico da Função Pública:

Direitos e deveres dos funcionários e agentes;
Férias, faltas e licenças;

Programa da prova de conhecimentos específicos:

Regulamentos e posturas municipais;
Empreitadas e fornecimento de obras públicas;
Ordenamento territorial e regulação urbanística;
Regime jurídico de licenciamento e fiscalização pelas câ-

maras municipais de actividades diversas anteriormente
cometidas ao Governo Civil;

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial;

Legislação aplicável à prova de conhecimentos:

Conhecimentos gerais:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � Quadro das
Competências e Regime Jurídico do Funcionamento
dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, com
a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro � define
o regime de constituição, modificação e extinção
de relação jurídica de emprego na Administração

Pública, com as alterações introduzidas pelos De-
cretos-Leis n.os 218/98, de 17 de Julho, 102/96, de
31 de Julho, 175/95, de 21 de Janeiro, 407/91, de
17 de Outubro, e 353-A/89, de 16 de Outubro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � Regime de
Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agen-
tes da Administração Central, Regional e Local,
com as alterações constantes no Decreto-Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio.

Conhecimentos específicos:

Regulamentos e posturas municipais aprovados no
concelho;

Empreitadas e fornecimento de obras públicas �
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 245/2003,
de 7 de Outubro, Lei n.º 13/2002, de 19 de Feve-
reiro, Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e
Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro;

Ordenamento territorial e regulação urbanística �
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alte-
rado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, e
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro � re-
gula o regime jurídico de licenciamento e fiscaliza-
ção pelas câmaras municipais de actividades diver-
sas anteriormente cometidas ao Governo Civil;

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territo-
rial � Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
alterado pelo Decreto-lei n.º 115/2001, de 7 de
Abril, e pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril.

12.3 � 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.

12.4 � 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 com-
plementar.

12.5 � 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.

12.6 � 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.

13 � 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.

14 � Composição do júri do concurso:

Presidente � vereador Paulo Jorge Neves dos Santos.
Vogais efectivos:

Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director de De-
partamento de Administração Geral, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheira Virgínia Maria Lampreia Abreu Dias, chefe de
Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, chefe
de Divisão de Atendimento e Recursos Humanos.

Dr.ª Cidália Maria Martins Mendes, chefe de Divisão de
Notariado e Execuções Fiscais.

14 de Janeiro de 2004. � A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000248686
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Aviso n.º 22/2004

Torna-se público que, em sequência do meu despacho datado de
15 de Janeiro de 2004, proferido no uso das competências que me
foram conferidas por despacho de 13 de Junho de 2003 do presiden-
te, publicado através do edital n.º 171/2003, nomeei definitivamen-
te, em sequência da comissão de serviço extraordinária, nos termos
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, que estabelece o
Regime de Reclassificação e da Reconversão Profissional, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, a funcionária Maria Margarida Simões Costa Telmo para a
categoria de técnica superior de 2.ª classe, pertencente à carreira de
estudos portugueses.

A ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

16 de Janeiro de 2004. � A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000248689

Aviso n.º 23/2004

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 16 de Janeiro de 2004, proferido nos termos da competência que
me foi conferida pelo presidente da Câmara por despacho datado de
13 de Junho de 2003, publicado através do edital n.º 171/2003, no-
meio, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, para um lugar de técnico superior de 1.ª classe,
da carreira de organização e gestão, pertencente ao quadro de pesso-
al desta autarquia, Célia Marina Santos Dias.

A ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de
20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.

16 de Janeiro de 2004. � A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000248690

Aviso n.º 24/2004

Torna-se público que foi autorizada a transferência da funcioná-
ria, técnico superior de 1.ª classe, da carreira de arquitecta, Maria
Cristina Santos Viegas, actualmente requisitada do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Loulé, para um lugar da mesma categoria,
pertencente ao quadro de pessoal desta Câmara, nos termos do dis-
posto no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, já com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, com efeitos a partir de 2 de Fevereiro de
2004.

15 de Janeiro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, a Vice-Presidente, Helena Louro. 1000248687

Aviso n.º 25/2004

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 14 de Janeiro de 2004, se encontra aberto, pelo pra-
zo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno de acesso geral para as
seguintes categorias, pertencentes à carreira de fiscal municipal, grupo
de pessoal técnico-profissional:

A � dois lugares de técnico profissional especialista;
B � dois lugares de técnico profissional principal;
C � sete lugares de técnico profissional de 1.ª classe.

2 � Legislação aplicável � a este concurso aplica-se o 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, Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, 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 das referidas vagas, caducando com o respectivo pre-
enchimento.

4 � Conteúdo funcional � fiscaliza e faz cumprir os regulamen-
tos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a áre-
as de ocupação de via pública, publicidade, trânsito, obras particula-

res, abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais ou
industriais, preservação do ambiente natural, deposição, remoção,
transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos públicos,
domésticos e comerciais, preservação do património, segurança no
trabalho e fiscalização preventiva do território; presta informações
sobre situações de facto, com vista à instrução de processos munici-
pais, nas áreas da sua actuação específica.

5 � Requisitos de admissão ao concurso:
5.1 � Requisitos gerais � os previsto 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.

4.2 � Requisitos especiais:

Concurso A � deter a categoria de técnico profissional princi-
pal, na carreira de fiscal municipal, com pelo menos três anos
na respectiva categoria, classificados de Muito bom, ou cin-
co anos, classificados de Bom;

Concurso B � deter a categoria de técnico profissional de
1.ª classe, carreira de fiscal municipal, com pelo menos três
anos na respectiva categoria, classificados de Muito bom, ou
cinco anos, classificados de Bom;

Concurso C � deter a categoria de técnico profissional de
2.ª classe, carreira de fiscal municipal, com um mínimo de
três anos na respectiva categoria, classificados de Bom.

5 � 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.

5.1 � 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 literárias;
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.

d) Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispen-
sada a apresentação imediata de documento comprovativo.

5.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado, assinado e actualiza-
do, onde constem, respectivamente, as funções que tem
exercido, a formação profissional que possui, devidamen-
te comprovada, sob pena de não ser considerada, por do-
cumento autêntico ou autenticado ou fotocópia de documento
idóneo;

b) Documento autêntico, ou fotocópia de documento idóneo,
comprovando a posse das habilitações literárias, com ex-
cepção dos funcionários pertencentes a esta autarquia;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

d) Declaração do serviço de origem da situação precisa em que
se encontra, com excepção dos funcionários pertencentes
a esta autarquia.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 31 � 6 de Fevereiro de 20042876

5.3 � 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.

6 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será feita

através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Prova oral de conhecimentos gerais e específicos;
Avaliação curricular.

7.1 � Classificação final � para efeitos de classificação final dos
candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos gerais e específicos;
AC = avaliação curricular.

7.2 � 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 sua funções, reves-
tirá forma oral, de natureza teórica, terá a duração máxima de trin-
ta minutos, pontuada de 0 a 20 valores, terá carácter eliminatório
caso a classificação seja inferior a 9,5 valores e versará sobre o pro-
grama de provas a seguir indicado:

Programa da prova de conhecimentos gerais:

Autarquias locais:

Atribuições e competências;
Organização e funcionamento;

Regime Jurídico da Função Pública:

Direitos e deveres dos funcionários e agentes;
Férias, faltas e licenças;

Programa da prova de conhecimentos específicos:

Empreitadas e fornecimento de obras públicas;

Legislação aplicável à prova de conhecimentos:

Conhecimentos gerais:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � Quadro das Com-
petências e Regime Jurídico do Funcionamento dos
Órgãos dos Municípios das Freguesias, com a redac-
ção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro � defi-
ne o Regime de Constituição, Modificação e Ex-
tinção de Relação Jurídica de Emprego na Admi-
nistração Pública, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho, Decreto-
-Lei n.º 175/95, de 21 de Janeiro, Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � Regime de
Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agen-
tes da Administração Central, Regional e Local,
com as alterações constantes no Decreto-Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Conhecimentos específicos:

Empreitadas e fornecimento de obras públicas �
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 245/2003,
de 7 de Outubro, Lei n.º 13/2002, de 19 de Feve-
reiro, Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e
Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

7.3 � 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.

7.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos e da avaliação curricular, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

8 � Local de trabalho � para exercer funções na área do muni-
cípio de Faro, nomeadamente na Secção de Fiscalização.

9 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e de classifi-
cação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Municipal
de Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

10 � Composição do júri do concurso:

Presidente � vereador Paulo Jorge Neves dos Santos.
Vogais efectivos:

Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director de De-
partamento de Administração Geral, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheira Virgínia Maria Lampreia Abreu Dias, chefe de
Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, chefe
de Divisão de Atendimento e Recursos Humanos.

Dr.ª Cidália Maria Martins Mendes, chefe de Divisão de
Notariado e Execuções Fiscais.

14 de Janeiro de 2004. � A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000248693

CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE ALGODRES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidência datado de 9 de Janeiro de 2004, foi nomeada para a
categoria de assessor, carreira técnica superior de serviço social, Rosa
Maria Gomes da Costa, a qual deverá aceitar a nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 3000128464

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Alvará de licença de loteamento com obras
de urbanização

Para cumprimento e nos termos estabelecidos na alínea b) do
n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que esta Câmara Municipal, por despacho com
data de 12 de Junho de 2003, concedeu a COVIURBANIS � Socie-
dade de Construções, L.da, com sede no Edifício Fidelidade, 4.º, na
cidade da Covilhã, o alvará de licença n.º 10/03, datado de 24 de
Novembro de 2003, que lhe permite realizar a seguinte operação
urbanística: do prédio rústico em Vale de Canas, freguesia do Fundão,
concelho do Fundão, descrito na Conservatória do Registo Predial
do Fundão sob o n.º 01753 e inscrito na respectiva matriz predial
rústica sob o artigo 145 da respectiva freguesia.

A operação de loteamento tem as seguintes características:

Área do prédio a lotear � 10 000,00 m2;
Área total de construção abaixo da cota da soleira �

2184,00 m2;
Área total de construção acima da cota da soleira � 4200,00 m2;
Número de lotes constituídos � 21 lotes;
Número de lotes para habitação � 21 lotes;
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Áreas de cedência para integrar no domínio público �
4883,00 m2.

12 de Dezembro de 2003. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vice-Presidente, Carlos Manuel Faia São Martinho Gomes.

1000246096

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho de 16 de Janeiro de 2004, e no uso da competência que me é
conferida pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, procedi à reclassificação profissional da funcionária abai-
xo indicada, nos termos da alínea e) do artigo 2.º, do artigo 3.º e
do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000 de 9 de Setem-
bro, a saber:

Sandra Cristina Mendes Queirós, com a categoria de auxiliar de
serviços gerais do grupo de pessoal auxiliar (escalão 1,
índice 125, do NSR) � para a categoria de assistente admi-
nistrativo (escalão 1, índice 195, do NSR).

A funcionária nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente, José Luís da Silva Oliveira. 3000128453

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso

Cargos dirigentes
Renovação da comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 9 de Dezembro último e de 6 de Janeiro corrente, respectivamen-
te, e usando da competência que me confere a Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, no seu artigo 68.º, n.º 2, alínea a), com a redacção
que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi renovada
a comissão de serviço no cargo de chefes de divisão por mais três
anos aos técnicos superiores:

José Agostinho dos Santos Amaral.
Súzel Maria Pereira da Silva Nelas.
Orlando Augusto Duarte Fernandes.

13 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, António Soa-
res Marques. 3000128457

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 19/2004

Concurso público para admissão de estagiários com vis-
ta ao provimento de 16 vagas de agente municipal de
2.ª classe da carreira de polícia municipal.

Nomeação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho exarado em 23 de Dezembro de
2003, foram nomeados, nos termos do n.º 2 do artigo 68.º do De-
creto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com o dispos-
to no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com as
necessárias adaptações no 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, e do n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março, como agentes municipais (esta-
giários) todos os candidatos classificados (12):

Eduardo Miguel Silva Rodrigues.
Bruno Emanuel Machado F. Figueiredo.
Renato Luís Mendes Martins.
Pedro Daniel V. R. Ferreira.

Patrícia Susana S. Moreira.
Romeu Orlando P. Rodrigues.
Miguel Ângelo C. B. L. Quinto.
Susana Cristina Carvalho D. Teixeira.
Elizabete Joaquina Ferreira Gomes.
Paulo Jorge Gomes Silva.
Henrique Jesus Rodrigues.
Margarida Maria B. Fonseca.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão iniciar
funções no prazo do 20 dias e contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

(Isento da fiscalização prévia do Tribunal de. Contas, nos termos
do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 22 de Janeiro de 2004.

13 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 1000248660

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho datado de 7 de Janeiro de 2004, nomeei na categoria/car-
reira de encarregado de parques de máquinas, parques de viaturas
automóveis ou de transportes o funcionário Fernando Joaquim Mo-
reno, motorista de transportes colectivos, tendo sido reclassificado
profissionalmente, nos termos do disposto no 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.

Mais se torna público que o funcionário deverá tomar posse do
novo cargo nos termos da lei.

A presente nomeação esta isenta de visto do Tribunal de Contas,
nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.

8 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, António Gui-
lherme Sá de Morais Machado. 3000128454

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior de 2.ª classe � en-
genheiro civil.

Para os devidos efeitos e legais efeitos torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara Municipal de Mogadouro datado
de 29 de Dezembro de 2003, foi anulado o aviso de abertura do
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de: car-
reira técnica superior � licenciatura em Engenharia Civil, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 36, de 12 de Fevereiro de
2003, por se ter verificado que o mesmo continha algumas irregula-
ridades.

9 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, António Gui-
lherme Sá de Moraes Machado. 3000128460

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 16 de Janeiro de 2004, e no exercício da competência
que me é delegada pelo presidente da Câmara, determinei parte da
republicação do aviso de abertura do concurso para provimento de
dois lugares de técnico superior estagiário contabilidade, para pos-
terior provimento em técnico superior de 2.ª classe, cujo aviso de
abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 176,
de 1 de Agosto de 2002, que, por lapso, foi omitida, pelo que se
torna público que o júri do concurso para avaliação do estágio é o
mesmo que se encontra definido no despacho de abertura para se-
lecção dos candidatos, bem como os critérios fixados na avaliação
do estágio são os que constam da acta da primeira reunião do júri
e que são o relatório de estágio apresentado pelo candidato, a clas-
sificação de serviço, bem como a formação profissional, relevante
para o lugar a prover, frequentada pelo candidato no decurso do
estágio.
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A classificação de estágio será fixada de 0 a 20 valores, cabendo
ao relatório de estágio 12 valores e à classificação de serviço 8 va-
lores.

A formação profissional frequentada pelo candidato durante o pe-
ríodo de estágio será valorada com um valor por cada dez horas de
formação profissional frequentada, desde que relevante para o con-
teúdo funcional do lugar a prover, não podendo, contudo, a classifi-
cação final ultrapassar 20 valores.

16 de Janeiro de 2004. � O Vereador da Câmara, Alfredo Men-
donça. 1000248707

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 4

Torna-se público que, por meu despacho datado de 2 de Janei-
ro de 2004, foi nomeado para exercer as funções de chefe de
Divisão de Infra-Estruturas e Obras Públicas, em regime de subs-
tituição, pelo período de seis meses, o técnico superior de 1.ª classe
engenheiro civil João Pereira dos Santos, nos termos do n.º 5 do
artigo 18.º e artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de servi-
ço, com efeitos a 2 de Janeiro de 2004, será passível de prorroga-
ção enquanto se encontrar a decorrer o procedimento do respecti-
vo concurso e cessará na data em que o respectivo titular iniciar
funções.

14 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 1000248704

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 5 de Janeiro de 2004, nomeei definitivamente, nos termos do
n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por
força do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, para o lugar de técnico profissional especialista principal
da carreira de arquivo, do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal, a candidata Idalina Celestina Costa Ribeiro, aprovada no con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de téc-
nico profissional especialista principal (arquivo), aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 239, de 15 de Outu-
bro de 2003.

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

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

5 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Arménio da
Assunção Pereira. 3000128443

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 5 de Janeiro de 2004, nomeei definitivamente, nos termos do
n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, para o lugar de técnico profissional especialista da
carreira de topógrafo, do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal, o candidato José Pedro Moreira Martins, aprovado no con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de téc-
nico profissional especialista (topógrafo), aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 247, de 24 de Outubro de
2003.

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

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

5 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Arménio da
Assunção Pereira. 3000128444

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Janeiro de 2004, e no uso da competência que me confere o
n.º 4 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 1 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 Março, conjugado com o artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, reclassifico a fun-
cionária Maria Manuela Ribeiro da Rocha, assistente administra-
tivo, escalão 2, índice 228, para técnico de 2.ª classe (assistente
de direcção), escalão 1, índice 289, nos termos do disposto na
alínea d) do artigo 1.º e da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

A nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias contados
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

19 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000248702

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe (línguas e
literaturas modernas) do grupo de pessoal técnico
superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 16 de Janeiro de 2004, 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 nú-
meros:

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 as es-
tabelecidas por lei.

3 � Conteúdo funcional � conforme o disposto no mapa I ane-
xo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

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 as vagas postas
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 c) do
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

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 in-
fluírem na apreciação do mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal;
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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, do curriculum vitae, devidamente as-
sinado, 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 c) do n.º 1 do artigo 4.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 da 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 literárias;
Classificação de serviço;
Experiência profissional;
Formação profissional.

As habilitações literárias serão ponderadas da seguinte forma:

Licenciatura � 14 valores;
Pós-graduação � 17 valores;
Mestrado � 20 valores.

A classificação de serviço será ponderada da seguinte forma:

Classificação referente à média aritmética dos três últimos anos,
em que:

Muito bom = 17 valores;
Bom = 14 valores.

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 dez 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 relacionamento e a iniciativa;
O interesse e a motivação profissional;
 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 va-

lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classifica-
ções inferiores a 9,5 valores.

13 � Marcação dos métodos de selecção � a data e o local da
entrevista profissional de selecção será definida oportunamente e
comunicado 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 Município de Paredes, ou enviadas, para publicação no Diá-
rio da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos ar-
tigos 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 � a vereadora Dr.ª Raquel Maria Martins Oliveira
Gomes Coelho.

Vogais efectivos:

A chefe de Divisão Administrativa, Dr.ª Marina Antónia
Alves Sousa, designada para substituir o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e o chefe de Divisão de
Assuntos Jurídicos, Dr. Pedro Manuel Lopes Moura de
Oliveira.

Vogais suplentes:

A técnica superior de 1.ª classe (gestão de recursos huma-
nos) Dr.ª Verónica Brito de Castro e a técnica superior
de 1.ª classe (cultura e acção social) Dr.ª Margarida Maria
Ferreira Cardoso.

20 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000248701

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 5 de Janeiro de 2004, no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, e nos termos da alínea e) do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se procedeu à reclassificação
do funcionário António da Silva Ferreira, fiscal de leituras e cobran-
ças, escalão 1, índice 239, para a categoria de assistente administra-
tivo especialista, escalão 1, índice 264.

A reclassificação é precedida de comissão de serviço extraordiná-
rio pelo período de seis meses, nos termos do disposto na alínea b)
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e ain-
da dos artigos 6.º, n.os 1 e 2, e 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro.

O despacho produz efeitos a partir do dia 6 de Janeiro de 2004,
encontrando-se isento de visto do Tribunal de Contas, conforme o
previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.

5 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Eduardo Men-
des de Brito. 1000248705

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso

1 � Faz-se público que, em conformidade com o despacho do
presidente da Câmara proferido em 31 de Outubro de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 28.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de encarregado de parque
de máquinas, viaturas automóveis e transportes.

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 404-A/
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98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, e Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para o
lugar indicado, cessando a validade do mesmo com o preenchimento
do respectivo lugar.

4 � Conteúdo funcional � concurso I � o constante do Despa-
cho n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 1990.

5 � Local de trabalho � área do município de Sever do Vouga.
6 � Remuneração � a que resulta do novo posicionamento da

escala indiciária, nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, e demais remunerações acessórias e regalias sociais vigen-
tes para a função pública, escalão 1, índice 239.

7 � Requisitos para admissão aos concursos: 

Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívi-

co, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-

veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizada, branca ou cor pálida, de formato A4, devendo ser di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, po-
dendo ser entregue pessoalmente na Câmara Municipal de Sever do
Vouga ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas
para a Câmara Municipal de Sever do Vouga, Largo do Município,
3740-262 Sever do Vouga.

8.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e respectivo arquivo de identificação, número de
contribuinte, residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal.

8.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
do certificado de habilitações ou fotocópia autenticada, fotocópia
do bilhete de identidade e do número fiscal de contribuinte.

8.3 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão ao concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Selecção dos candidatos:
9.1 � A selecção dos candidatos ao concurso será feita através

da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

A prova de conhecimentos teórica, com a duração de uma hora
e com carácter eliminatório, que será escrita, com respostas
de escolha múltipla, e incidirá sobre a legislação a seguir in-
dicada:

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, 11 de Agos-
to, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local � Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Carta Deontológica;

Entrevista profissional de selecção, com a duração máxima de
quinze minutos, que tem por fim avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pes-
soais e profissionais dos candidatos.

10 � Critérios de classificação:
10.1 � A classificação final dos candidatos será expressa pela

média aritmética simples das classificações dos dois métodos de se-
lecção, numa escala de 0 a 20 valores, efectuada com a seguinte
fórmula:

CF =
 PTC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
PTC = prova teórica de conhecimentos.

10.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Publicitação das listas � as listas de admissão dos candida-
tos e de classificação final serão afixadas no átrio do edifício sede da
Câmara Municipal de Sever do Vouga, Largo do Município, 3740-
-262 Sever do Vouga.

12 � Composição do júri do concurso:

Presidente � vereador professor António José Martins Couti-
nho, de ambiente e equipamento.

Vogais efectivos:

1.º vogal � vereador professor Manuel Nunes Martins.
2.º vogal � Dr. Luís Figueiredo Martins, director de de-

partamento.

Vogais suplentes:

1.º vogal � vereador engenheiro Juvenal Alcides da Silva
Costa.

2.º vogal � vereador António Martins Pereira.

O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será substi-
tuído pelo 1.º vogal efectivo.

13 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares. 3000128459

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 262/DAG/DGRH/SAP/03

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exa-
rado em 22 de Dezembro de 2003, nomeou provisoriamente, nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, os candidatos Esmeralda de Jesus Domingos
dos Santos Carreira, Maria Fernanda Luz Ribeiro Lopes, Mário
Mendes Pina, Maria Benilde da Cruz Varela Lima, Lurdes Branco
Vieira Costa, Carlos Alberto Parreira, Maria Santana Bolonha Fer-
nandes e Maria José de Oliveira Leitão Ferreira, classificados, res-
pectivamente, em 6.º e do 8.º ao 14.º lugares no concurso externo
para a categoria de cantoneiro de limpeza.

Mais se torna público que o candidato Paulo Jorge Quintino
Amorim, classificado em 7.º lugar, foi também nomeado, ao abrigo
do n.º 4 do citado artigo 6.º

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

(Isento de visto, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

29 de Dezembro de 2003. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128572

Aviso n.º 263/DAG/DGRH/SAP/03

Torna-se público que a presidente da Câmara nomeou definiti-
vamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, o candidato Rogério
Paulo Soares na categoria de operário altamente qualificado prin-
cipal � impressor de artes gráficas, por despacho de 19 de De-
zembro de 2003.
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O nomeado deverá proceder à aceitação da nomeação no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Dezembro de 2003. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128574

Aviso n.º 02/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exa-
rado em 31 de Dezembro de 2003, nomeou provisoriamente a can-
didata Sónia Isabel Filipe Santos na categoria de auxiliar de serviços
gerais, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

7 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128577

Aviso n.º 03/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho de
26 de Dezembro de 2003, procedeu à reclassificação profissional,
em comissão de serviço extraordinária, da cantoneira de limpeza
Maria Arminda Correia Campelo para a categoria de auxiliar de ser-
viços gerais.

Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, mantém-se o desenvolvimento indiciário da car-
reira de origem.

(Isento de visto, nos termos dos artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

7 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128578

Aviso n.º 09/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que, por despacho da presidente desta Câmara
de 7 de Novembro de 2003 e do vereador dos Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Lisboa de 12 de Dezembro de 2003, foi auto-
rizada a prorrogação da requisição, por mais um ano, com efeitos a
partir do dia 13 de Janeiro de 2004, da assessora principal (econo-
mia, finanças e gestão) Maria Manuela Maximiano Paz Vitório, nos
termos dos artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro.

16 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128580

Aviso n.º 10/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara de
26 de Dezembro de 2003, foi deferida a rescisão do contrato ad-
ministrativo de provimento, com efeitos a partir do dia 31 de Ja-
neiro de 2004, solicitada pela estagiária da carreira de engenheiro
técnico civil Carla Cristina da Conceição Oliveira Souto, nos ter-
mos do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

19 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128583

Aviso n.º 11/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho de
12 de Janeiro de 2004, nomeou definitivamente, nos termos do
n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, a candidata Maria Margarida Nunes Casaleiro na categoria
de técnica especialista principal da carreira técnica de turismo.

A nomeada deverá proceder à aceitação da nomeação no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128585

Aviso n.º 12/DAG/DGRH/SAP/04

Para cumprimento do disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, notificam-se os candidatos admitidos ao
concurso externo para um lugar de técnico superior estagiário de
sociologia de que a prova de conhecimentos se realiza no dia 25 de
Fevereiro de 2004, pelas 10 horas, na Escola Secundária Alves Redol,
sita na Encosta do Monte Gordo, em Vila Franca de Xira.

Torna-se público que os candidatos admitidos foram notificados,
por escrito, através de ofício.

19 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128590

Aviso n.º 13/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exa-
rado em 22 de Dezembro de 2003, renovou a comissão de serviço,
ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, da técnica superior assessora � conservadora Graça Maria So-
ares Nunes no cargo de chefe da Divisão Municipal de Museus,
Património e Arquivo Histórico.

19 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128591

Aviso n.º 15/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exa-
rado em 27 de Junho de 2003, decidiu manter, ao abrigo da alínea d)
do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, a comissão de serviço da técnica superior de 1.ª classe da car-
reira de engenharia civil Maria Filomena Rocha Duarte Lourinho
no cargo de directora do Projecto Municipal � Projectos Especiais.

20 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128593

Aviso n.º 17/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que a presidente da Câmara nomeou provisoria-
mente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os seguintes candidatos:

Rui Miguel da Silva Mendonça Ferreira, na categoria de operá-
rio qualificado � serralheiro civil (por despacho de 16 de Ja-
neiro de 2004).

Andreia Sofia Ramos Pimentel, na categoria de fiscal munici-
pal de 2.ª classe (despacho de 19 de Janeiro de 2004).

Sérgio Miguel Balixa Soares, na categoria de operário qualifica-
do � electricista (por despacho de 19 de Janeiro de 2004).

Ricardo Jorge Gonçalves Caetano, na categoria de técnico pro-
fissional de 2.ª classe � audiovisuais (por despacho de 21 de
Janeiro de 2004).
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Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

21 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128596

CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, ao abrigo do disposto
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, autorizado
por despachos do presidente da Câmara de 28 de Novembro de 2003,
foram celebrados contratos de serviços prestados em regime de aven-
ça, para exercerem funções na área do município de Vouzela:

Jorge Adolfo de Meneses Marques � técnico superior � ar-
queólogo, com data de celebração de 2 de Dezembro de
2003, pelo prazo de 12 meses.

António Pereira Martinho � técnico superior de turismo, com
data de celebração de 2 de Dezembro de 2003, pelo prazo de
3 meses.

Bruno Miguel Vieira Portelada � técnico de 2.ª classe � enge-
nheiro civil, com data de celebração de 2 de Dezembro de
2003, pelo prazo de 3 meses.

30 de Dezembro de 2003 � O Presidente da Câmara, Armindo
Telmo Antunes Ferreira. 3000127210

JUNTA DE FREGUESIA DE JARMELO (SÃO MIGUEL)

Edital

Brasão, bandeira e selo

António Agostinho Almeida Relvas, presidente da Junta de Fregue-
sia de Jarmelo (São Miguel), do município da Guarda:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Jarmelo (São Miguel), do município da Guarda, tendo
em conta o parecer emitido em 6 de Novembro de 2003 pela Co-
missão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e
que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 13 de
Dezembro de 2003:

Brasão � escudo de azul, duas bigornas de prata realçadas de negro,
alinhadas em faixa; em chefe, espada alçada, de lâmina flame-
jante de ouro, sustendo na ponta uma balança de pratos de
ouro; em campanha, coelho agachado de ouro, realçado de
negro. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco,
com a legenda a negro: «JARMELO � S. MIGUEL».

Bandeira � esquartelada de amarelo e azul. Cordão e borlas de
ouro e azul. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Jarmelo � S. Miguel � Guarda».

30 de Novembro de 2003. � O Presidente da Junta, António
Agostinho Almeida Relvas. 3000128476

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

Aviso

Exoneração

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de Outubro, torna-se público que, por
deliberação da Junta de Freguesia da Matriz de 11 de Dezembro de
2003, foi deferido o pedido de exoneração, apresentado pela auxili-
ar administrativa do quadro de pessoal desta Junta Herlanda Maria
Gouveia Amado, considerando-se a mesma exonerada do referido car-
go a partir da data da referida deliberação.

20 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Junta, Laurénio Ma-
nuel Azevedo Tavares. 1000248650

JUNTA DE FREGUESIA DA PEDREIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público a lista de classificação
final do candidato admitido definitivamente ao concurso externo de
ingresso para provimento de uma vaga de operário semiqualificado
(cantoneiro), existente no quadro de pessoal, aberto por aviso desta
Câmara Municipal datado de 16 de Outubro, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 260, de 10 de Novembro de 2003:

Faustino Rodrigues dos Santos � 14 valores.

Esta lista foi homologada por meu despacho de 8 de Janeiro corrente.
Assim, nomeei para preenchimento de uma vaga de operário se-

miqualificado (cantoneiro), existente no quadro, o único candidato,
Faustino Rodrigues dos Santos, classificado com 14 valores no refe-
rido concurso.

O interessado deverá aceitar o referido lugar no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o
disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Junta, Gabriel Henri-
ques Honrado. 1000248698

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA ISABEL

Edital

Brasão, bandeira e selo

Carlos Alberto de Carvalho Alves Correia, presidente da Junta de
Freguesia de Santa Isabel, do município de Lisboa:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Santa Isabel, do município de Lisboa, tendo em conta o
parecer emitido em 8 de Outubro de 2003 pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabele-
cido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fregue-
sia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 17 de Dezembro de 2003:

Brasão � escudo de azul, semeado de rosas heráldicas de prata,
botonadas de vermelho e apontadas de ouro; em ponto de
honra, escudete com as armas do reino e Aragão. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«SANTA ISABEL � LISBOA».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Santa Isabel � Lisboa».

12 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Junta, Carlos Alberto
de Carvalho Alves Correia. 3000128445

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO
DE LAFÕES

Edital

Brasão, bandeira e selo

Carlos Alberto Loureiro Soares, presidente da Junta de Freguesia de
São Cristóvão de Lafões, do município de São Pedro do Sul:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de São Cristóvão de Lafões, do município de São Pedro do
Sul, tendo em conta o parecer emitido em 11 de Dezembro de 2003
pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portu-
gueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do
artigo 17.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sob proposta des-
ta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 28 de
Dezembro de 2003:

Brasão � escudo de prata, monte de verde movente dos flan-
cos e de campanha ondada de prata e azul de três peças
ondadas; ocupando todo o chefe, cruz de púrpura. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«S. CRISTÓVÃO de LAFÕES».



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 31 � 6 de Fevereiro de 2004 2883

Bandeira � azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança
de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de S. Cristóvão de Lafões � S. Pedro do Sul».

28 de Dezembro de 2003. � O Presidente da Junta, Carlos Al-
berto Loureiro Soares. 3000128480

JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DE MILHAIS

Aviso

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

1 � Para os devidos efeitos se torna público que a Junta de Fre-
guesia de Valongo de Milhais deliberou, por unanimidade, no exercí-
cio da competência que lhe confere o disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, abrir concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de auxiliar de serviços gerais do quadro
de pessoal da Junta de Freguesia, aprovada pela Assembleia de Fre-
guesia a 15 de Junho de 2003, mediante proposta da Junta de Fre-
guesia de Valongo de Milhais.

2 � O concurso é válido pelo prazo de um ano a contar da publi-
cação da lista de classificação final.

3 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

4 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Júlio Fernandes, presidente da Junta de Freguesia
de Valongo de Milhais.

Vogais efectivos:

Alberto José Cardoso Moreiras, secretário da Junta de Fre-
guesia de Valongo de Milhais.

Arlindo Paulo Santos Alves, presidente da Assembleia de
Freguesia de Valongo de Milhais.

Vogais suplentes:

Joaquim Paula Aires, tesoureiro da Junta de Freguesia de
Valongo de Milhais.

Carolino José Brás, secretário da Assembleia de Freguesia
de Valongo de Milhais.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo primeiro vogal efectivo.

5 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar pelo titu-
lar do cargo a prover constarão de assegurar a limpeza e conserva-
ção das instalações, colaborar eventualmente nos trabalhos auxilia-
res de montagem e desmontagem e conservação de equipamentos,
auxiliar na execução de cargas e descargas, realizar tarefas de arru-
mação e distribuição a executar, outras tarefas simples, não especi-
ficadas, de carácter manual e exigindo principalmente esforço físico
e conhecimentos práticos.

6 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de ad-
missão os referidos 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) Ter cumprido a escolaridade obrigatória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estejam inibidos para o exercício de funções públicas

ou interditos para o exercício das funções a que se candida-
tam;

f) Possuam a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e tenham cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória.

7 � Requisitos especiais de admissão � constitui ainda requisito
de admissão o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Apresentação de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Junta de
Freguesia de Valongo de Milhais, podendo ser entregue pessoalmen-
te na Secretaria da Junta de Freguesia ou remetido pelo correio, com

aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado para a entrega das
candidaturas, para Largo da Fonte, 5090-220 Valongo de Milhais.

8.1 � Dos requerimentos deverá constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, número de con-
tribuinte, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade e respectivo arquivo
de identificação, residência, código postal e número de te-
lefone);

b) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal.

8.2 � Juntamente com os requerimentos de admissão, os candi-
datos deverão apresentar documentos comprovativos dos requisitos
gerais e especiais referidos nos n.os 6 e 7, os quais poderão ser dis-
pensados para admissão ao concurso se o candidato declarar no seu
próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais e especiais de admissão.

8.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � Devem os candidatos apresentar juntamente com as candi-

daturas os seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
b) Documento autenticado comprovativo da posse das habili-

tações literárias exigidas para o lugar a prover;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-

tribuinte.

10 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura determina a
exclusão do concurso.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
no presente concurso são os seguintes:

Prova oral de conhecimentos � coeficiente de ponderação 5;
Entrevista profissional de selecção � coeficiente de pondera-

ção 5.

Para efeitos de classificação dos candidatos, o júri adoptará a se-
guinte fórmula:

CF =
 5POC + 5EPS

10
em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

A prova oral de conhecimentos versará sobre a seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Re-
gional e Local);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a alteração in-
troduzida pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto (Regime de
Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes da Ad-
ministração Central, Regional e Local);

Decreto-Lei n.º 184/99, de 2 de Junho, e Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Março (Deontologia do
Serviço Público).

Entrevista profissional de selecção � destina-se a avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais dos candidatos, incidindo sobre os seguintes factores de
apreciação:

Maturidade e motivação para o desempenho do cargo;
Interesse e experiência profissional;
Capacidade de expressão;
Espírito de iniciativa;
Capacidade de relacionamento interno e externo;
Qualificação e perfil para o cargo,

sendo atribuída aos factores referidos a seguinte classificação:

Não favorável � de 0 a 9 valores;
Favorável � de 10 a 14 valores;
Muito favorável � de 15 a 20 valores.

A prova oral de conhecimentos terá carácter eliminatório para
os candidatos que não compareçam ou que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.
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12 � A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da média obtida em cada uma das operações referidas
no número anterior.

13 � O trabalho será prestado na área da freguesia de Valongo de
Milhais, em regime de trinta e cinco horas semanais, com a remu-
neração mensal ilíquida correspondente ao 1.º escalão, índice 123,
na escala indiciária para as carreiras do Regime Geral da Função Pú-
blica (387,91 euros), conforme anexo no Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

14 � A relação dos candidatos ao concurso e a lista de classifica-
ção final serão afixadas no placard do edifício da Junta de Fregue-
sia, sito no Largo da Fonte, e terão o procedimento previsto nos
artigos 34.º, 35.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.

30 de Dezembro de 2003. � O Presidente da Junta, Júlio Fer-
nandes. 1000246956

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso

Lista de classificação final provisória do concurso exter-
no de ingresso para provimento de um lugar de auxi-
liar administrativo, escalão 1, índice 125.

Para os devidos efeitos, nos termos dos artigos 36.º e 38.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, é elaborada a presente lista,
a qual faz parte integrante da acta do júri de 20 de Janeiro de 2004, e
cujo aviso, para publicitação da abertura do concurso, foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 251, de 29 de Outubro de 2003:

Candidatos: Classificação
(valores)

Cláudia Amaral da Silva Gonçalves ............................... 16,50
Jorge Freitas Miguel ....................................................... 15,63
Maria Paula Ribeiro Rodrigues ....................................... 15,55
Célia Catarina Almeida da Costa .................................. 15,28
Carla Ribeiro Firmo ....................................................... 15,20
Maria Manuela Borges Morais ....................................... 14,95
Tânia Gomes Matias ...................................................... 14,75
Maria Madalena Soares Dias .......................................... 14,70
Patrícia Isabel de Almeida Bulário ................................ 14,43
Cristina Maria Serrão Calhau Alves .............................. 14,40
Maria João Caldeira Barroso ......................................... 14,20
Vanda Catarina Correia Franco ..................................... 14,13
Ana Paula Veríssimo Lourenço Pinheiro ...................... 13,68
Marina de Jesus Correia Felício Policarpo ................... 13,65
Fernanda Maria dos Santos Craveiro ............................ 13,28
Ana Filipa Vitorino Fernandes Silva ............................. 13,03
Gabriela Maria Leitão da Silva Tibúrcio ....................... 12,98
Marina Duarte de Carvalho Vitorino ............................ 12,68
Maria da Conceição Chumbinho Rabeca ....................... 12,45
Ana da Conceição Vieira Laureano da Cruz ................. 12,40
Vítor Manuel da Silva Amaral Correia .......................... 12,33
Dina Paula Castro da Costa ........................................... 12,25
Mafalda Sofia dos Santos Baleizão ................................ 12,00
Paula Cristina de Moura Carracho de Alvelos .............. 11,95
Carla Filipa Moreira da Silva ......................................... 11,93
Bruno José Brás Perdigão .............................................. 11,83
Maria Fernanda Rosa Marques ....................................... 11,75
Ana Cristina Vicente Roque Duarte .............................. 11,73
Susana Vieira Valente ..................................................... 11,60
Sandra Filipa Bicho Alexandre ...................................... 11,58
Ana Cristina Fernandes ................................................. 11,48
Carlos Alberto Seixas Alegre ......................................... 11,35
António Casimiro de Campos Pereira Jorge ................. 10,85
Ana Paula Estêvão Monteiro Martins .......................... 10,73
Vera Lúcia de Figueiredo Ventura ................................. 10,25

Candidatos excluídos por terem faltado à realização da prova es-
crita indicada na alínea a) do n.º 10 do aviso de abertura:

Alexandra Cristina Couceiro Lima Cardoso.
Alexandra Mónica Spranger Castelar Nogueira.

Ana Cristina Almeida Dias.
Ana Cristina Lacerda da Silva.
Ana Cristina Pereira Santos Montoito.
Ana Isabel Miranda dos Santos e Silva.
Ana Maria da Costa Pereira Victor.
Ana Sofia Clemente Soares.
Anabela Cardoso Cheira Pinto.
Anabela Martins Pinto Martins.
Anabela Monteiro Inácio.
Bruno Emanuel Mota das Neves Caeiro.
Bruno Miguel Louçada Correia.
Carina Sofia da Fonseca Mesquita Santos.
Carla Alexandra Pereira de Carvalho Almeida Gonçalves.
Carla Alexandra Rodrigues de Almeida.
Carla Fernanda Adrião Alexandre.
Carla Isabel Cristóvão de Sousa.
Carla Marina dos Santos Andrade Galha.
Carla Marina Duarte Vieira.
Carla Sofia Grandão Cortez.
Carla Susana Filipe Barata Magro.
Carlos Filipe Rocha Simões.
Carlos Manuel Mendes Dias.
Cláudia Cristina Celina Beaga.
Cláudia Maria Cardoso Jónatas Duarte de Almeida.
Cláudia Marisa Dionísio Meireles Pedroso.
Cristina Alexandra da Costa Pais Riveiro Pereira.
David Tiago Alves de Freitas.
Denise Isabel Pereira Rodrigues.
Dina Paula dos Santos Cabral.
Elsa Maria Fernandes Gomes.
Filipa Rei Barata de Oliveira Guimarães.
Fernando Miguel Fernandes Conceição.
Isabel do Carmo Sousa Simões.
Isabel Maria Ferreira Moreira.
Joana Nascimento Filipe Coelho.
Lina Maria Caeiro Marcelo de Carvalho.
Luís Filipe Almeida da Cunha.
Luís Miguel Direitinho Poeiras.
Luís Miguel Elisiário Bernardo.
Marco André Pereira Jacinto.
Maria Alexandrina Cabral Coelho Amazonas do Nascimento.
Maria Alice de Jesus Almeida Cabral.
Maria Cândido Fernandes Cordeiro.
Maria da Graça dos Anjos Brízida.
Maria de Fátima Fernandes Alves Nunes.
Maria de Fátima Ribas Machado.
Maria de Lurdes Figueiredo Mata Rodrigues.
Maria do Carmo Lucas Silva Ferreira.
Maria Elisa Dias dos Santos Figueiredo.
Maria Helena Simões Martins Tomás.
Maria Isabel Alves da Palma.
Maria João dos Reis Cameira Raimundo Mota.
Marisa João Manarte Nogueira Ribeiro Rodrigues.
Maria José Moniz Lopes Rocha Lérias.
Maria Teresa de Jesus Brás Vermelhudo.
Marta Sofia Borrego Cabrito.
Maximiano Mendes Cabral.
Nelson Jorge Lourenço Simões.
Neuza Gomes da Costa.
Patrícia Helena da Silva Simões Rodrigues.
Paula Alexandra Alves dos Santos Bertassoni.
Paula Alexandra dos Santos Conchinha Duarte.
Paula Alexandra Viegas dos Santos Sousa.
Paula Cristina Alves Cariano Silva Santos.
Paula Cristina Serrano Martins Rosa da Cruz Paulo.
Paula Cristina Silva de Campos.
Patrícia da Conceição Saldanha Afonso Faria.
Paulo Alexandre Baptista António.
Raquel Miriam Oliveira Duarte Alegria Chança.
Raquelina Mariana Boleto de Matos Cardoso.
Ricardo Jorge Ferreria de Jesus.
Rodrigo Cândido Marques de Almeida.
Samuel Filipe de Sousa Carvalho.
Sandra Cristina Casanova Lopes dos Santos Figueiredo.
Sandra Sofia Neves Jacinto da Silva.
Sara Maria Quaresma Boavida.
Sérgio Manuel Pires Nunes.
Sérgio Miguel Costa Carvalho.
Sónia Raquel Picanço Coelho.
Susana Sofia Romão Berto.
Teresa Margarida Gonçalves Catarino.
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Tiago Miguel de Azevedo Moreira Aldeagas.
Vítor Hugo Bento Ferreira.

Candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a
9,5 valores na prova escrita indicada na alínea a) do n.º 10 do aviso
de abertura:

Ana Carina Pires Bilro.
Ana Cristina Matos Vieira.
Ana Elisabete Tomé Faneco.
Ana Luísa Pereira Rodrigues.
Ana Maria Simões da Costa.
Ana Paula da Costa Martins e Silva.
Ana Paula dos Santos Ferreira Freitas.
Ana Sofia Dias Pedroso.
Ana Teresa São Joanico Janicas Tomásio.
Andreia Cristina Silva da Costa.
Ângela Maria Gil Borges Machado.
Artur Emanuel César de Carvalho.
Bruno Filipe Correia Branco Gonçalves Varela.
Bruno Miguel Pereira de Matos.
Carla Alexandra Lourenço Alves.
Castorina Maria Simões da Costa.
Cátia Marisa Silvestre Matias.
Cátia Sofia da Silva Aleixo Ferreira Campos.
Cristiana Augusta Moreira da Silva.
Diana Sofia Antunes Grade.
Elisabete Moreira Sales Ferreira.
Emília de Fátima Pego Guerreiro.
Isabel Maria Fragoso Irra.
Isilda Maria Alberto Mendes.
Lucinda Fernandes de Almeida Dias.
Magda Sofia Saraiva Brígida Barbosa.
Manuela de Fátima Terra Calçada Cardoso.
Márcio António Gonçalves Borges.
Maria Carolina dos Reis Pina.
Maria Helena de Sousa Lima.
Maria Isabel Mota Gomes.
Maria Manuela Correia Monteiro.
Nádia Varela Jorge.
Nuno Miguel Almeida Prudêncio.
Patrícia Castelo Branco Lopes de Penaguião Celestino Soares

Cavalleri.
Paula Cristina dos Santos Gonçalves.
Rute Maria Botelho Augusto Jerónimo.
Salomé Dominguez Raposos Paulino.
Sandra da Conceição Bras Policarpo Silvestre.
Sónia Alexandra Calçada Vicente Fortuna.
Sónia Maria Toscano Mixão.
Susana Bárbara Pedroso da Silva.
Susana Patrícia Nunes Sequeira.

Candidato excluído por ter faltado à entrevista profissional de
selecção indicada na alínea b) do n.º 10 do aviso de abertura:

Gilberto Paulo Lopes Carretero.

Assim, de acordo com o n.º 4 do artigo 38.º do referido decreto-
-lei, notificam-se todos os candidatos para, no prazo de 10 dias úteis
contados da data da publicação do aviso no Diário da República,
dizerem, por escrito, o que se lhes oferecer sobre este assunto e que
o processo estará disponível, para consulta, no Departamento de Re-
cursos Humanos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamen-

to de Sintra, na Avenida do Movimento das Forças Armadas, 16,
em Sintra, durante as horas normais de expediente.

22 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Júri, Eduardo Correia
Bento Paulino. 3000128697

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso de rectificação n.º 03/DGP/2004

Concurso externo de ingresso para admissão
a estágio de dois lugares de arquitecto de 2.ª classe

Para os devidos efeitos torna-se público que o aviso para abertura
de concurso externo de ingresso para admissão de dois lugares de
arquitecto de 2.ª classe, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 5, de 7 de Janeiro de 2004, saiu com inexactidão no n.º 8.2.

Assim, onde se lê «[...] Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro [...]» deverá ler-se «[...] Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro [...]».

9 de Janeiro de 2004. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António Fran-
cisco da Fonseca Pereira. 3000128675

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Rectificação de aviso

Para os devidos efeitos se torna público que no aviso desta Câma-
ra Municipal datado de 30 de Dezembro de 2003, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 12, de 15 de Janeiro de 2004, a
p. 1063, onde se lê «A referida transferência produz efeitos a partir
de 2 de Janeiro de 2004.» deve ler-se «A referida transferência pro-
duz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2004.»

16 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000248697

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso

Por se ter verificado inexactidão no aviso n.º 250/DAG/DGRH/
SAP/03, publicado na 3.ª série do Diário da República, de 16 de De-
zembro de 2003, rectifica-se o seguinte:

Onde se lê «[...] Um lugar de técnico especialista principal
desporto [...]» deve ler-se «[...] Dois lugares de técnico profis-
sional especialista � desporto [...]».

17 de Dezembro de 2003. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/02, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000128597
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

GAIA HOLDING � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede social: Rua do Barão de Forrester, 10, Vila Nova de Gaia

Capital social: € 1 495 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 38 008.

Pessoa colectiva n.º 501388281.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de
2004, pelas 15 horas, na sede social da empresa, sita na Rua do Barão
de Forrester, 10, Vila Nova de Gaia, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Discutir e votar o relatório e contas do conselho de admi-
nistração e o parecer do conselho fiscal relativos ao ano de
2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

28 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Michael Douglas Symington. 3000128757

VITIVINÍCOLA DO BONFIM, S. A.

Sede social: Travessa do Barão de Forrester, 86, apartado 26,
4401-997 Vila Nova de Gaia Codex

Capital social: € 132 510

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2375.

Pessoa colectiva n.º 503249165.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de 2004,
pelas 11 horas, na sede social da empresa, sita na Travessa do Barão
de Forrester, 86, Vila Nova de Gaia, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Discutir e votar o relatório e contas do conselho de admi-
nistração e o parecer do conselho fiscal relativos ao ano de
2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

28 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Michael Douglas Symington. 3000128756

SYMINGTON � COMÉRCIO E SERVIÇOS, S. A.

Sede social: Travessa do Barão de Forrester, 86, apartado 26,
4401-997 Vila Nova de Gaia Codex

Capital social: 467 006 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2374.

Pessoa colectiva n.º 503249173.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de 2004,
pelas 16 horas, na sede social da empresa, sita na Travessa do Barão

de Forrester, 86, Vila Nova de Gaia, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Discutir e votar o relatório e contas do conselho de admi-
nistração e o parecer do conselho fiscal relativos ao ano de
2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

28 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Michael Douglas Symington. 3000128755

W. & J. GRAHAM�S

Sede social: Rua do Rei Ramiro, 514, Vila Nova de Gaia

Capital social: € 5 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 831.

Pessoa colectiva n.º 502892790.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de
2004, pelas 17 horas, na sede social da empresa, sita na Rua do Rei
Ramiro, 514, Vila Nova de Gaia, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Discutir e votar o relatório e contas do conselho de admi-
nistração e o parecer do conselho fiscal relativos ao ano de
2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

28 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Michael Douglas Symington. 3000128754

QUARLES HARRIS & C.A, S. A.

Sede social: Travessa do Barão de Forrester, 86, apartado 26,
4401-997 Vila Nova de Gaia

Capital social: 60 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 14 237.

Pessoa colectiva n.º 500556172.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de 2004,
pelas 9 horas, na sede social da empresa, sita na Travessa do Barão
de Forrester, 86, Vila Nova de Gaia, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Discutir e votar o relatório e contas do conselho de admi-
nistração e o parecer do conselho fiscal relativos ao ano de
2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

28 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Michael Douglas Symington. 3000128753

WARRE�S

Sede social: Travessa do Barão de Forrester, 86,
Vila Nova de Gaia

Capital social: € 3 900 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 13 893.

Pessoa colectiva n.º 500301786.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de 2004,
pelas 10 horas, na sede social da empresa, sita na Travessa do Barão
de Forrester, 86, Vila Nova de Gaia, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Discutir e votar o relatório e contas do conselho de admi-
nistração e o parecer do conselho fiscal relativos ao ano de
2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

28 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Michael Douglas Symington. 3000128751

CIMERTEX � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Sede social: Rua do Abade Mondego, 165, Perafita, Matosinhos

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 15 866.

Contribuinte n.º 500726531.

CONVOCATÓRIA

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral dos
accionistas da CIMERTEX � Sociedade de Máquinas e Equipa-
mentos, S. A., para reunir na sede social, situada na Rua do Abade
Mondego, 165, em Perafita, Matosinhos, no dia 18 de Março de 2004,
pelas 10 horas, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e sobre as contas do
exercício de 2003;

2) Deliberar sobre uma proposta de aplicação dos resultados do
exercício;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade no ano de 2003;

4) Deliberar sobre uma proposta de alteração parcial dos esta-
tutos.

Nos termos do corpo do artigo 12.º dos estatutos, a assembleia geral
é constituída por «todos os accionistas possuidores de um mínimo de
5 acções averbadas, se forem nominativas, ou depositadas no cofre
social, se forem ao portador, num e noutro casos, até oito dias antes
do marcado para a reunião.».

Atendendo ao disposto no § 1.º do mesmo artigo 12.º, «cada grupo
de 5 acções dará direito a um voto.».

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 380.º do Código das Sociedades Co-
merciais e dos §§ 2.º e 3.º do artigo 12.º dos estatutos, os accionistas
poderão fazer-se representar na assembleia geral por um membro do
conselho de administração da sociedade, pelo cônjuge, por ascenden-
te ou descendente ou por outro accionista; e as sociedades comerciais
poderão ser representadas por um dos seus gerentes ou administrado-
res. Como instrumento de representação, basta uma carta, com assi-
natura, dirigida ao presidente da mesa.

Nos termos do n.º 5 do artigo 379.º do citado Código, os accionis-
tas possuidores de um número inferior a 5 acções poderão agrupar-se
por forma a completar esse número ou um número superior, fazen-
do-se, então, representar por um só dos agrupados.

26 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Luís Telles de Abreu. 3000128662

CIURA � IMOBILIÁRIA AGRÍCOLA E URBANA, S. A.

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, 485, Porto

Capital social: € 1 650 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 19 347, a fl. 196 do livro C-52.

Pessoa colectiva n.º 500064601.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas a
reunirem-se em assembleia geral anual no próximo dia 11 de Março,
pelas 15 horas, na sede da sociedade, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Delibear sobre o relatório, balanço e contas apresentados pelo
conselho de administração, bem como sobre o relatório e o
parecer do conselho fiscal respeitantes ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2003;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no ano de 2003;

4) Eleição dos membros dos corpos sociais para o triénio de
2004-2006 e comissão de vencimentos para o mesmo
triénio;

5) Deliberar sobre uma proposta de alteração parcial dos esta-
tutos.

23 de Janeiro de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Irene Vila Real Teixeira Rego Oliveira. 3000128660

BESLEASING MOBILIÁRIA � SOCIEDADE
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Sede social: Avenida de Álvares Cabral, 27,4.º,
1269-140 Lisboa

Capital social: € 21 650 000

Matrícula n.º 711 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 502161680.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
Besleasing Mobiliária � Sociedade de Locação Financeira, S. A., para
reunirem em assembleia geral no próximo dia 8 de Março de 2004,
pelas 17 horas e 30 minutos, no edifício sede do Banco Espírito
Santo, S. A., sito na Avenida da Liberdade, 195, 13.º, em Lisboa, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas relativos ao
exercício de 2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

Advertem-se os Srs. Accionistas para o disposto no artigo 10.º do
contrato de sociedade, que a seguir se transcreve:

«Artigo 10.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da Sociedade, sendo
nominativas; ou

b) Registado em seu nome nos registos da Sociedade ou depositado
nos cofres da Sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao porta-
dor.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta, emitida por essa instituição, que dê entrada na Sociedade
pelo menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

4 � Além dos accionistas com direito a voto, apenas podem par-
ticipar nas reuniões da assembleia geral os membros dos órgãos sociais
e os representantes comuns de titulares de acções preferenciais sem
voto e de obrigacionistas.

5 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de
representações, os accionistas poderão fazer-se representar na
assembleia geral contanto que o representante seja um membro do
conselho de administração da sociedade, o cônjuge, ascendente ou
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descendente do accionista ou outro accionista, sendo pessoa singular,
ou, tratando-se de pessoa colectiva, por qualquer pessoa designada pelo
órgão competente.

6 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da qual conste a identificação do repre-
sentante.»

Advertem-se ainda os Srs. Accionistas de que toda a documentação
se encontra à sua disposição na sede social, onde poderá ser consulta-
da dentro do prazo legal.

27 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, (Assinatura ilegível.) 3000128855

BESLEASING IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Sede social: Avenida de Álvares Cabral, 27,1.º,
1269-140 Lisboa

Capital social: € 12 900 000

Matrícula n.º 1479 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 502330937.

CONVOCATÓRIA

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
Besleasing Imobiliária � Sociedade de Locação Financeira, S. A., para
reunirem em assembleia geral no próximo dia 8 de Março de 2004,
pelas 17 horas, no edifício sede do Banco Espírito Santo, S. A., sito
na Avenida da Liberdade, 195, 13.º, em Lisboa, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas relativos ao
exercício de 2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

Advertem-se os Srs. Accionistas para o disposto no artigo 10.º do
contrato de sociedade, que a seguir se transcreve:

«Artigo 10.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da Sociedade, sendo
nominativas; ou

b) Registado em seu nome nos registos da Sociedade ou depositado
nos cofres da Sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao portador.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta, emitida por essa instituição, que dê entrada na Sociedade
pelo menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

4 � Além dos accionistas com direito a voto, apenas podem par-
ticipar nas reuniões da assembleia geral os membros dos órgãos sociais
e os representantes comuns de titulares de acções preferenciais sem
voto e de obrigacionistas.

5 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de re-
presentações, os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral contanto que o representante seja um membro do conselho de
administração da sociedade, o cônjuge, ascendente ou descendente do
accionista ou outro accionista, sendo pessoa singular, ou, tratando-se
de pessoa colectiva, por qualquer pessoa designada pelo órgão com-
petente.

6 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da qual conste a identificação do repre-
sentante.»

Advertem-se ainda os Srs. Accionistas de que toda a documentação
se encontra à sua disposição na sede social, onde poderá ser consulta-
da dentro do prazo legal.

27 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, (Assinatura ilegível.) 3000128853

EUROMINAS � ELECTRO-METALURGIA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da EUROMINAS � Electro-Meta-
lurgia, S. A., com sede na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
Amoreiras, torre II, 9.º, sala 8, em Lisboa, contribuinte n.º 500102287,
matriculada no Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 10 488, com o
capital social de € 2 400 000, para reunir, em sessão ordinária, na
sua sede social, no próximo dia 19 de Março de 2004, pelas 11 horas,
com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Eleição dos órgãos sociais da sociedade para o triénio de

2004-2006.

A documentação necessária para apreciação dos Srs. Accionistas
relativamente às contas do último exercício e à proposta de eleição
dos órgãos sociais encontrar-se-á disponível na sede social, nos ter-
mos da lei.

Nos termos estatutários, os possuidores de acções ao portador que
desejem participar na assembleia geral devem depositar as suas acções
na sede social até cinco dias antes da reunião ou entregar, dentro das
horas normais de expediente, ou apresentar no mesmo prazo, docu-
mento comprovativo de que as suas acções se encontram depositadas
para esse efeito em qualquer instituição de crédito do País.

19 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Pedro Pais de Almeida. 3000128883

MUNDINTER � INTERCÂMBIO MUNDIAL
DE COMÉRCIO, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 138,
1069-132  Lisboa

Capital social: € 1 500 000, integralmente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 22 667.

Pessoa colectiva n.º 500199906.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para  se reunirem em assembleia
geral anual, a realizar na sede social, em Lisboa, na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 138, no próximo dia 10 de Março de 2004, pelas
10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de
administração e o balanço e contas relativos ao exercício de
2003;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resulta-
dos do exercício de 2003;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da Sociedade, com a amplitude prevista na lei, desig-
nadamente na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das
Sociedades Comerciais;

Ponto 4 � Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos
sociais para o quadriénio de 2004-2007.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, encon-
tram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede so-
cial, dentro das horas de expediente, os elementos de informação
previstos no artigo 289.º do Código das Sociedades.

O direito de assistir à assembleia geral e participar nos seus traba-
lhos, nomeadamente exercendo o direito de voto, é reservado aos
Srs. Accionistas que possuírem, pelo menos, 100 acções, que
corresponderão a um voto (artigo 10.º dos estatutos da sociedade).

Para participar nesta assembleia geral, devem os Srs. Accionistas
averbar, registar ou depositar as suas acções na sociedade antes da
data designada para a sua realização.

O depósito em instituições de crédito das acções tem de ser com-
provado por carta emitida por essas instituições, desde que a mesma
dê entrada na sociedade antes da realização da assembleia geral.

30 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, José Henrique Fonseca Mendes. 3000128987
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HIDROPROJECTO � ENGENHARIA E GESTÃO, S. A.
CONVOCATÓRIA

São convocados os sócios da HIDROPROJECTO � Engenharia e
Gestão, S. A., com sede na Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 6,
em Lisboa, pessoa colectiva n.º 500134685, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 37 549, com o ca-
pital social de € 3 751 630, para se reunirem em assembleia geral
anual,  na sede social, no próximo dia 25 de Março de 2004, pelas
9 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas rela-
tivos ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Podem participar na assembleia geral anual todos os accionistas
que tenham as acções registadas em seu nome ou depositadas em ins-
tituições de crédito ou na sociedade, até oito dias antes da assembleia.

Ficam ao dispor dos Srs. Accionistas, na sede social, a partir do
15.º dia anterior à data da assembleia, os elementos previstos no ar-
tigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

28 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Paulo Jorge Barreto de Carvalho Ventura. 3000128985

ATHENÆUM � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

(em liquidação)

Sede: Estrada da Luz, 90, 3.º, G, Lisboa

Capital social: € 1 495 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7802.

Pessoa colectiva n.º 504245880.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 27.º do contrato da sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da Athenæum, Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., para reunirem em assembleia geral, na Avenida da Li-
berdade, 220, 1.º, em Lisboa, no dia 10 de Março de 2004, pelas 19 ho-
ras, com a seguinte ordem do dia:

1) Discussão e votação dos documentos de prestação de con-
tas, reportados a 31 de Dezembro de 2003, de acordo com
o artigo 149.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais
(relatório e contas de 2003);

2) Partilha do activo restante.

Só podem participar na assembleia geral accionistas titulares de,
pelo menos, 100 acções registadas em seu nome ou depositadas numa
instituição de crédito, devendo neste último caso comprová-lo atra-
vés de declaração emitida pela instituição depositária, apresentada na
sociedade dentro daquele prazo.

A cada acção corresponde um voto.

27 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, José Carlos Ferreira Proença. 3000128846

AVISOS

MULTIFOL � SOCIEDADE FARENSE DE COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Salgados, Estrada Nacional Faro-Olhão, Faro

Capital social: € 1 331 790,39

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Faro sob o
n.º 1690.

Pessoa colectiva n.º 501521330.

ALMOTOR � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, Portimão

Capital social: € 2 344 350,11

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 745.

Pessoa colectiva n.º 500754268.

Fusão por incorporação

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 107.º do Código das Socie-

dades Comerciais:
Por deliberação das assembleias gerais realizadas no passado dia 18 de

Dezembro de 2003 foi deliberada a fusão, por incorporação, da socie-
dade ALMOTOR � Máquinas e Equipamentos, L.da, pela MULTIFOL �
Sociedade Farense de Comércio de Automóveis, L.da

Tais deliberações foram averbadas aos respectivos registos do projec-
to de fusão nas Conservatórias do Registo Comercial de Faro e Portimão.

Dentro dos 30 dias seguintes à data de publicação deste aviso no
Diário da República, os credores das sociedades intervenientes na
fusão, cujos créditos sejam anteriores a esta publicação, podem dedu-
zir oposição judicial à fusão, com fundamento no prejuízo que dela
derive para a realização dos seus direitos.

29 de Janeiro de 2004. � Pela MULTIFOL, L.da, e ALMOFOR, L.da,
as gerências:  Jean-Antoine Paul Bergue � José Manuel Neves Caio
de Sousa. 3000128796

ESTRELA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Avenida de Sidónio Pais, 14, 1.o, esquerdo,
1050-214 Lisboa

Capital social: € 561 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7402, em 17 de Maio de 1920.

Número de identificação de pessoa colectiva 500068593.

Aviso/declaração

De harmonia com a deliberação tomada pelo conselho de adminis-
tração desta Sociedade, em 19 de Dezembro de 2003, informam-se os
Srs. Accionistas de que os títulos representativos do capital social da
Sociedade irão ser substituídos por outros impressos de acordo com as
especificações legais exigidas, mantendo-se a quantidade de acções de
que cada accionista é titular.

Para o efeito, convidam-se os Srs. Accionistas a entregarem, na
Sociedade, até 31 de Março de 2004, os títulos que respectivamente
possuírem a fim de os mesmos poderem ser substituídos pelos novos.

Advertem-se os Srs. Accionistas de que, passado o prazo atrás re-
ferido, deixarão de ter o exercício dos direitos inerentes à posse dos
títulos não trocados, apenas se legitimando aos titulares que não res-
peitarem o prazo estabelecido a substituição posterior dos respecti-
vos títulos na sua posse.

21 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel António Ribeiro Serzedelo de Almeida.

3000128852

TUI PORTUGAL � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, S. A.

Sede: Rua de Veríssimo de Almeida, 14, Faro

Capital social: € 923 760

Matrícula n.º 1539 da Conservatória do Registo Comercial de Faro.
Pessoa colectiva n.º 501058400.

NOUVELLES FRONTIÈRES PORTUGAL � VIAGENS
DE TURISMO, S. A.

Sede: Rua de Tomás Ribeiro, 54, rés-do-chão, direito, Lisboa

Capital social: € 100 000

Matrícula n.º 4456 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Pessoa colectiva n.º 503117161.

Aviso

1 � Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do arti-
go 100.º do Código das Sociedades Comerciais, as sociedades acima
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identificadas informam que foi registado nas Conservatórias do Re-
gisto Comercial de Faro e de Lisboa, consoante as sedes das socieda-
des intervenientes, um projecto de fusão por incorporação, nos se-
guintes termos:

Fusão da sociedade Nouvelles Frontières Portugal � Viagens
e Turismo, S. A., na sociedade incorporante Tui Portugal �
Agência de Viagens e Turismo, S. A.

2 � Os sócios e credores destas sociedades podem consultar nas
sedes acima indicadas, a partir da data da publicação deste anúncio, a
seguinte documentação e dela obter, sem encargos, cópia integral:

a) Projecto de fusão por incorporação;
b) Parecer do revisor oficial de contas independente;
c) Contas, relatórios do órgão de administração e deliberações

das assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos

três últimos exercícios no que se refere às duas sociedades
participantes.

3 � Nos termos do n.º 3 do artigo 116.º do Código das Socie-
dades Comerciais, a escritura de fusão será outorgada sem prévia
deliberação das assembleias gerais da Tui Portugal � Agência de
Viagens e Turismo, S. A., e da Nouvelles Frontières Portugal �
Viagens de Turismo, S. A., a menos que a isso se oponham, até
15 dias antes da escritura, accionistas detentores de 5 % do capi-
tal social.

22 de Janeiro de 2004. � Pela Tui Portugal � Agência de Via-
gens e Turismo, S. A., os Administradores: Duarte Manuel Góis
Correia �Karl-Heinz Fath. � Pela Nouvelles Frontières Portu-
gal � Viagens de Turismo, S. A., o Administrador,  Duarte Manu-
el Góis Correia.

3000128997
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

MARTIM � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Sede: Lugar de Semouqueira, freguesia
e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 757/990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504287613;
inscrição n.º 9, número e data da apresentação: 1/031120.

Certifico, que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 15 datada
de 31 de Março de 2003, pela qual foram nomeados como gerentes
até 31 de Março de 2005 José Maria Ribeiro Gorgulho; Carlos Alberto
da Silva Estima e Joaquim Albano Miranda Costa, todos casados, por
deliberação de 31 de Março de 2003.

Conferido, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2002718512

AVEIRO

CONSTRUTORA JESUS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5371/
020405; identificação de pessoa colectiva n.º 506051242;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 13 e 14/031113.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a alteração do pacto e em consequência alterados os artigos 4.º e 5.º
que passaram a ter a redacção que segue:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 10 000 euros, representado por
quatro quotas no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios José Albertino Figueiredo Marques, António Ferreira
de Jesus, Fernando Gustavo Gonçalves Pereira e Mário Rui Dias
Simões.

5.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, sendo neces-
sária a intervenção de dois gerentes, para obrigar a sociedade.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções dos gerentes
José Albertino Figueiredo Marques e Fernando Gustavo Gonçalves
Pereira, por renúncia desde 31 de Outubro de 2003.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690271

BRAGA
BRAGA

SIM PORTUGUESA � PEÇAS PARA MOTORES, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1650/
800923; identificação de pessoa colectiva n.º 501063404; inscri-
ção n.º 11 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 12 e
16/030106.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado um
registo de reforço do capital social de 59 855,75 euros para

60 000 euros, sendo a subscrição de 144,25 euros em dinheiro e a
transformação da sociedade cujo pacto passa a ter a seguinte redac-
ção:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma EDIVAL PORTUGAL � Peças
para Motores, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial de Celeirós,
pavilhão 37, freguesia de Celeirós, concelho de Braga.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração poderá
a sociedade transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos
mesmo termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências
ou quaisquer outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o fabrico de peças para motores e
respectiva comercialização.

ARTIGO 3.º

Participações

Por mera deliberação do conselho de administração a sociedade
pode, livremente, e nos termos legais, adquirir e alienar participações
de toda a espécie, incluindo participações em sociedades de direito
estrangeiro, em sociedades com objecto diverso do referido número
anterior, em sociedades reguladas por leis especiais e em sociedades
com responsabilidade ilimitada, bem como associar-se, por qualquer
forma, com quaisquer pessoas jurídicas, nomeadamente para formar
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus
de interesse económico, novas sociedades, consórcios e associações
em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 � O capital da sociedade é de 60 000 euros, dividido e represen-
tado por 12 000 acções ordinárias e nominativas, no valor nominal
de 5 euros cada.

2 � As acções serão nominativas, sem prejuízo da possibilidade de
serem convertidas em acções ao portador, nos termos da legislação
aplicável.

3 � As acções poderão ser emitidas sob a forma titulada ou
escritural, sendo que, caso sejam tituladas, poderão existir títulos de
1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

4 � Nos termos da legislação aplicável, é permitida a conversão
das acções tituladas em acções escriturais e vice-versa.

5 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto
até ao montante representativo de metade do capital social e que
confiram o direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da
sociedade que deliberar a emissão.

6 � As acções emitidas com o privilégio referido no número an-
terior poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o  deliberar,
pelo respectivo valor nominal acrescido de um prémio, cujo modo de
cálculo será definido prelo órgão que deliberar a emissão.

7 � No caso de incumprimento da obrigação de remissão das ac-
ções referidas no número anterior, a sociedade fica constituída na
obrigação de indemnizar os respectivos titulares, em montante a de-
terminar pelo órgão que deliberar a emissão.

8 � Por deliberação do conselho de administração, poderão ser
emitidas acções que imponham, aos respectivos titulares, a obrigação
de não exercer, directa ou indirectamente, em Portugal ou no estran-
geiro, quaisquer actividades directa ou indirectamente concorrenciais
com as da sociedade ou com as de sociedades por esta participadas em
mais de 25% do respectivo capital social.

9 � A eventual emissão de uma ou mais categorias de acções, de
entre as mencionadas nos parágrafos anteriores, será denominada por
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um específico número de série diferenciativo das restantes categorias,
incluindo as acções ordinárias.

10 � Os títulos serão assinados por dois administradores ou pelo
administrador único, se for o caso, podendo a assinatura ser de chan-
cela por eles autorizada, ou por mandatário(s) designado(s) para o
efeito.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

Quaisquer suprimentos apenas poderão ser efectuados pelos sócios
após prévia deliberação do conselho de administração, que estabele-
cerá os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias e prestações voluntárias de capital

1 � Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser-lhes
exigidas prestações acessórias, onerosas ou gratuitas, bem como acei-
tes prestações voluntárias de capital a realizar pelos mesmos, estas
últimas subordinadas ao regime das prestações suplementares, em qual-
quer dos casos até ao montante de 5 000 000 de euros.

2 � As prestações acessórias e as prestações voluntárias de capital
deverão ser proporcionais à participação de qualquer accionista, sal-
vo se, por deliberação em contrário tomada em assembleia geral de
sócios, vier a ser fixado um critério diferente de repartição.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � Sem prejuízo do consentimento prévio previsto no n.º 6 do
presente artigo, os accionistas gozam do direito de preferência na
transmissão onerosa de quaisquer acções a terceiros, ainda que resul-
tantes de eventuais aumentos de capital, nos termos dos números
seguintes.

2 � Consideram-se terceiros, para efeitos deste artigo, todas as
pessoas singulares ou colectivas que não sejam accionistas.

3 � Para o efeito, o accionista que pretenda transmitir onerosa-
mente as acções de que é titular deverá informar os restantes accio-
nistas da sua intenção de venda, por carta registada com aviso de
recepção, na qual se deverá especificar a quantidade de acções a alie-
nar, a identificação do transmissário, o respectivo preço e as condi-
ções de pagamento.

4 � Nos 30 dias subsequentes à recepção da comunicação referida
no número anterior, os demais accionistas deverão indicar, por escri-
to, as acções que pretendem adquirir, sendo que, no caso de existirem
vários accionistas interessados, as acções serão divididas entre eles na
proporção da respectiva participação no capital social.

5 � A falta de resposta à comunicação do accionista transmitente
a que se referem os n.os 3 e 4 do presente artigo, nos prazos neles
fixados, permite a transmissão das acções nos termos projectados,
sem prejuízo, porém, do disposto nos números seguintes.

6 � A transmissão, onerosa ou gratuita, de acções a terceiros,
designadamente nos casos de não exercício por parte dos restantes
accionistas do direito de preferência previsto nos números anterio-
res, ficará sempre subordinada ao consentimento prévio da sociedade,
a prestar por deliberação do conselho de administração.

7 � Para efeitos do número anterior, o accionista interessado em
transmitir as suas acções solicitará o consentimento à sociedade por
meio de carta registada com aviso de recepção dirigida ao presidente
do conselho de administração e endereçada para a sede social, na qual
identificará devidamente o transmissário e especificará todas as res-
tantes condições da projectada transmissão.

8 � O conselho de administração pronunciar-se-á, por meio de
carta registada com aviso de recepção, sobre o pedido de consenti-
mento, no prazo máximo de 60 dias contados desde a recepção da
comunicação a que se alude no número anterior, sob pena de se tor-
nar livre a transmissão.

9 � O consentimento poderá ser recusado com fundamento em
qualquer interesse social relevante, designadamente no interesse da
conservação das acções dentro de um núcleo específico de accionis-
tas.

10 � Em caso de recusa do consentimento, a sociedade adquirirá
ou fará adquirir as acções por terceira pessoa, nas condições de preço
e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento;
sendo a transmissão projectada a título gratuito, ou provando a so-
ciedade existir simulações do preço, a aquisição pela sociedade ou ter-
ceiro indicado far-se-á pelo valor real das acções, a determinar nos
termos do artigo 105.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais,
sendo o pagamento, nestes casos, feito em cinco prestações anuais,
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira um mês após o conheci-
mento dos factos em referência.

11 � As limitações à transmissão de acções previstas no presente
artigo deverão ser transcritas nos títulos ou nos registos em conta das
acções respectivas, conforme os casos, sob pena de serem inoponíveis
a adquirentes de boa fé.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de qualquer accionis-
ta, por comum acordo com este, sem redução de capital, desde que
para tanto sejam utilizados fundos que possam ser distribuídos aos
accionistas, nos termos dos artigos 32.º e 33.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

2 � A sociedade poderá ainda deliberar a amortização compulsiva
de acções, com redução do respectivo capital social, nos seguintes
casos:

a) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-
ponibilidade do respectivo titular, nomeadamente em virtude de ar-
resto, penhora, arrolamento ou qualquer outro acto que venha a im-
plicar a venda ou arrematação judicial;

b) Falência ou insolvência, declara judicialmente, do titular das
acções.

3 � O valor da amortização será o correspondente ao valor que
resultar de balanço especialmente elaborado para o efeito, sendo o
pagamento efectuado em duas prestações dentro de seis meses e de
um ano, respectivamente, a contar da deliberação da amortização.

ARTIGO 9.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de admi-
nistração, que igualmente fica autorizada para o efeito, a sociedade
poderá adquirir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos ter-
mos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem fi-
xadas prelo órgão que decidir a emissão.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Constituição

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes
estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

3 � A prova da titularidade das acções deverá ser feita, imprete-
rivelmente, até cinco dias antes da data marcada para a reunião da
assembleia geral.

4 � Os accionistas pessoas colectivas deverão comunicar, por carta
endereçada ao presidente da mesa, recebida até ao início da reunião
da assembleia geral, o nome de quem os deva representar.

5 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar em assembleia geral por qualquer outra pessoa, incluindo
estranhos à sociedade, através de simples carta assinada pelo accio-
nistas e endereçada ao presidente da mesa da assembleia geral, recebi-
da até ao início da reunião.

6 � Os accionistas titulares de acções preferencias sem voto e os
obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais, sendo,
porém, representados pelo respectivo representante comum.

7 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

8 � Face ao disposto nos §§ 2.º e 7.º anteriores poderão os ac-
cionistas possuidores de menor número de acções agrupar-se por for-
ma a completarem o número exigido e fazer-se representar por um
dos accionistas agrupados.

ARTIGO 11.º

Competência

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos pre-
sentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros do conselho de administração e

eleger os mesmos, incluindo o seu presidente bem como os respecti-
vos suplentes;

c) Eleger o fiscal único bem como o respectivo suplente;
d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou pelo fiscal único.
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ARTIGO 12.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

Convocação

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da respec-
tiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o determine, o
conselho de administração ou o fiscal único o entendam conveniente
ou, ainda, quando tal for requerido por um ou mais accionistas que
possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social,
nos termos e segundo a tramitação legalmente aplicáveis.

2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente da
convocação feitas nos termos do número anterior e de quaisquer outras
formalidades prévias, desde que estejam presentes todos os accionistas
com direito a nela participar e todos eles manifestem a vontade de que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
a assembleia geral poderá ser convocada mediante cartas registadas
enviadas aos accionistas, nos termos da lei.

4 � Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o re-
latório de gestão do conselho de administração, o balanço e as contas
do exercício findo, com o respectivo parecer do fiscal único, e ainda
quanto à aplicação de resultados, procederá à apreciação geral da admi-
nistração e fiscalização da sociedade, e elegerá, quando for caso disso,
os membros da sua mesa e dos órgãos sociais, podendo ainda tratar de
quaisquer outros assuntos de interesse para a sociedade, desde que sejam
expressamente indicados na respectiva convocatória.

5 � Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará dos as-
suntos para que tenha sido convocada e que deverão constar expres-
samente da respectiva convocatória.

ARTIGO 14.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas
dispositivas da lei.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A gestão da sociedade é exercida por um administrador único
ou pelo conselho de administração, composto por três, cinco, ou sete
membros efectivos, eleitos pela assembleia geral, por um período de
quatro anos, podendo ser reeleitos, os quais caucionarão a sua respon-
sabilidade pelo limite mínimo previsto na lei, salvo deliberação da
assembleia geral que dispense a prestação de caução.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará igualmente o respectivo presidente.

3 � Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da socie-
dade em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as delibera-
ções da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 16.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convoca-
do pelo seu presidente, pelo administrador delegado ou por outros dois
procuradores, devendo reunir, pelo menos, uma vez por trimestre.

2 � Os administradores poderão ser convocados por qualquer meio.
3 � Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião

por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito.

4 � As deliberações do conselho de administração serão sempre to-
madas por maioria dos votos dos membros presentes ou representados.

5 � Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 17.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração ou ao administrador
único, sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e os
presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, locar, prometer locar, ou dar e prome-
ter dar em locação, bem ainda como permutar, quaisquer bens imó-
veis ou móveis, incluindo quotas, quinhões, acções e obrigações de
outras sociedades;

d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 3.º destes estatutos;

e) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
f) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exer-

cício de cargos sociais noutras empresas das quais seja sócio ou tenha
o controle efectivo;

g) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;
h) Aprovar o orçamento e plano de actividades da sociedade para

cada ano;
i) Estabelecer as regras do funcionamento do próprio conselho de

administração;
j) Deliberar que a sociedade preste apoio técnico e financeiro às

sociedades de que seja titular de acções, quotas ou partes sociais.
2 � O conselho de administração poderá encarregar um ou mais

dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas acti-
vidades da sociedade e de outras matérias de administração.

3 � O conselho de administração poderá delegar em algum ou al-
guns dos seus membros ou numa comissão executiva, formada por um
número ímpar de administradores, poderes e competências de gestão
corrente e de representação social.

4 � O conselho de administração ou o administrador único pode-
rão igualmente nomear como procuradores da sociedade uma ou mais
pessoas, accionistas ou não, com ou sem a faculdade de substabe-
lecimento, para a prática de certos e determinados actos, com o âmbito
que for fixado no respectivo mandato.

ARTIGO 18.º

Forma de a sociedade se obrigar

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas de:
a) Administrador único, se for o caso;
b) Dois administrador; ou
c) Um administrador e um procurador; ou
d) O administrador-delegado, quando exista, dentro dos limites da

respectiva delegação de poderes;
e) Um ou mais procuradores com poderes para o acto.
§ único. Para os actos de mero expediente será suficiente assinatu-

ra de qualquer um dos administradores.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 19.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais competirá a um fiscal único,
que terá um suplente, nos termos da lei.

2 � O fiscal único e o suplente serão eleitos pela assembleia geral
por períodos de um ano, podendo ser renovada a sua nomeação.

3 � O fiscal único e o suplente terão de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

4 � O fiscal único ou o seu suplente terão os poderes e deveres
enumerados na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 20.º

Remunerações

A remuneração dos administradores, a ser definida em assembleia
geral, poderá consistir em ordenado fixo ou em outros benefícios, em
conjunto ou apenas em alguma ou algumas dessa modalidades.

ARTIGO 21.º

Aplicação dos lucros

1 � Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente
distribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, ten-
do esta total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total
ou parcialmente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos
accionistas.
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2 � A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos
accionistas adiantamentos sobre lucros, desde que observadas as re-
gras consignadas na lei.

ARTIGO 22.º

Emissão de novas acções

1 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital social, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir propor-
cionalmente ao período que medeia entre a entrega das cautelas ou
títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas,
a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias
categorias eventualmente existentes, sendo sempre distribuídas ao
accionista acções da espécie por ele detida.

3 � No caso de aumento do capital social a realizar em dinheiro,
os restantes accionistas terão sempre um direito de preferência, na
alienação, por qualquer accionista, do direito legal de preferência, na
subscrição de acções, a qual estará ainda, subsidiariamente, sujeita ao
consentimento da sociedade. Nesta eventualidade aplicar-se-á, com
as devidas adaptações, o regime prescrito no artigo 7.º supra.

ARTIGO 23.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
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores em
exercício.

ARTIGO 24.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulada a competência do foro da comarca de Braga, com
expressa renúncia a qualquer voto.

ARTIGO 25.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade terá início no primeiro dia de
janeiro de cada ano civil e termo no dia 31 de Dezembro desse mes-
mo ano.

ARTIGO 26.º

Nomeação dos órgãos sociais

Ficam desde já nomeados para os órgãos sociais, com dispensa de
caução quanto aos administradores, os seguintes membros:

Mesa da assembleia geral: presidente � Luísa Curado, casada, com
domicílio na Rua do Professor Mota Pinto, 42-F, 1.09, Porto;
secretária: Ana Teresa Duarte, solteira, com domicílio na Rua do
Professor Mota Pinto, 42-F, 1.09, Porto.

Administrador único: Jorge Ray.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000586732

LISBOA
CASCAIS

JOSÉ & EMÍLIO BORGES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 554 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 87/030620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José & Emílio Borges � Constru-
ção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boa Hora, traseiras de
Matarraque, 15, Vivenda Paulo Emílio, freguesia de S. Domingos de
Rana, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � 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

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005808580

DELUCA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 611 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 66/030717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação DELUCA � Comércio de
Carnes, L.da, tem a sua sede em Rua do Zambujeiro, Vivenda Daniel e
Sara, Abuxarda, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
ainda abrir filiais, sucursais, ou outras formas de representação no país
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio de carnes.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1700 euros cada e uma de cada sócio Carlos Alberto Duarte
Delgado, Carlos Duarte Ricardo e Helder Francisco de Oliveira Luciano.
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4.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ou as-
sociar-se em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

Fica desde já autorizada a constituição de prestações suplementa-
res, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral, até dobro
do capital social.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelos sócios, será nomeada em assembleia geral.

§ único. Fica desde já nomeados gerentes todos sócios, bastando a
assinatura de dois para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

7.º

A sociedade tem o direito de amortizar a quota que tenha sido
objecto de arresto, penhora, ou qualquer providência cautelar, sendo
a sua forma de liquidação e a contrapartida da amortização, determi-
nadas nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

8.º

§ 1.º A cessão de quotas entre sócios e a favor de descendentes é
livre.

§ 2.º A transmissão de quotas a terceiros, depende de deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 3.º Na transmissão de quotas a terceiros, a sociedade, em primei-
ro lugar, os restantes sócios, em segundo, gozam o direito de prefe-
rência, na proporção das quotas que possuírem.

§ 4.º Os sócios, ou sócio cedente deverão notificar os preferentes
das condições da cessão, exercendo-se o direito de preferência nos
30 dias subsequentes.

9.º

Dos lucros líquidos apurados em cada balanço, depois de deduzida a
reserva legal, poderão os sócios deliberar a formação ou reforço de
outras reservas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003124942

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CASA QUINTÃO � MÓVEIS, TAPETES E ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1523/900803; identificação de pessoa colectiva n.º 502395133;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 29/021002.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 29/021002 � Nomeação dos órgãos sociais, por
deliberação de 28 de Março de 2002, para o quadriénio de 2002/2005.

Conselho de administração: presidente � Manuel Joaquim Telles;
Maria Emília Geraldes dos Santos Telles, casada, Quinta do Rocio,
Linhó, Sintra; Jorge Teodoro dos Santos Telles, casado, Rua de S.
José da Mata, 132, 2.º, Lisboa; Marcelina Geraldes dos Santos Teodoro
dos Santos; José Teodoro dos Santos Telles.

Conselho fiscal: presidente � Eduardo José Naughton Félix
Rodrigues, viúvo, Vivenda Luís Pedro, Rua dos Malmequeres, Birre,
Cascais; Rita Madeira Teles, solteira, maior, Quinta do Rocio, Linhó,
Sintra; Humberto Manuel Machado Araújo, viúvo, Praceta da Mar-
quesa do Cadaval, Edifício Lago, 73, 8.º D, Monte Estoril, Estoril,
revisor oficial de contas; Manuel Madeira Teles, solteiro, maior, Quinta
do Rocio, Linhó, Sintra, suplente; Manuel Gastambide da Costa Cabral,
revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000245244

PORTO
FELGUEIRAS

PINHEIRO MENDES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 553/
860724; identificação de pessoa colectiva n.º 501706739; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003603735

VALIMARCOS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1080/
930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502958642; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003603743

J. A. J. � INDÚSTRIA DE PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 761/
890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502217693; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003324607

AGÊNCIA LOPES � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2212/
010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505556466; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628983

DIGA MAIS � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1845/
990225; identificação de pessoa colectiva n.º 504308939; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628142

POLIS 96 � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1700/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 503662984; data da
apresentação: 250603.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628096

MARGADENTE � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1299/
951118; identificação de pessoa colectiva n.º 503354724; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003324739

CENTRO ÓPTICO DA LIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1107/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503021822; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003325123

LADARIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 731/
890503; identificação de pessoa colectiva n.º 502153229; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003655999

SHOP 19 � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2711/
020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506188850; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003655891

MAGASOAL � COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1504/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503787671; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003655786

EUROLIXA � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1867/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504405357; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003654976

TIGALU � SERRALHARIA E VIDRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2358/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505694034; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003629076

RANDIFEL � FABRICAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2354/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505725959; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628835

MASTEI � CORTE E COSTURA PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2281/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505664194; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628827

MELAIDA � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2457/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505837811; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003629041

COSVARZEA � COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2299/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505664992; data da
apresentação: 250603.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003629084

MANUEL DE JESUS TEIXEIRA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2462/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505841959; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003629050

QUEIRÓS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 850/
901106; identificação de pessoa colectiva n.º 502454466; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628070

BLUSA � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 924/
911015; identificação de pessoa colectiva n.º 502261366; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628169

STAND EUGÉNIO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 670/
880607; identificação de pessoa colectiva n.º 501994076; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003654968

PREMAFE � FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 804/
900323; identificação de pessoa colectiva n.º 502315997; data da
apresentação: 250603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2003628053

MÓVEIS SUCESSO � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2120/
010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505210746; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003607668

SOUSAS, TEIXEIRA & SOUSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2582/
020215; identificação de pessoa colectiva n.º 505626365; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003629920

JOSÉ PAULO P. OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2431/
011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505772485; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003607510

MANUEL NORBERTO SILVA MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2600/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505966468; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003655107

SOUVAZ � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1476/
960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503725480; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003607951

ARTUR MENDES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 566/
861126; identificação de pessoa colectiva n.º 501746765; data da
apresentação: 260603.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003024239

CORTAUTO � INDÚSTRIA DE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2326/
010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505477203; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003628215

L. P. � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1383/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503583146; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602976

BROCHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 421/
821020; identificação de pessoa colectiva n.º 500522766; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602631

JOSÉ MANUEL DA SILVA RIBEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1398/
951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503554600; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003606718

ADOLMAR � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 688/
880928; identificação de pessoa colectiva n.º 502045965; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003628061

LUNISOL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 946/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502679700; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003606386

FABELITO � FÁBRICA DE EMBALAGENS E LITOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 948/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502678623; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2001039956

PINTO, TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 848/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502444240; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003606734

J. MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 155/
700326; identificação de pessoa colectiva n.º 500145733; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602852

TRANSPORTES A. M. R., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1217/
940704; identificação de pessoa colectiva n.º 503260533; data da
apresentação: 260603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003024271

PÃO QUENTE PASTELARIA EUROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1540/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503844900; data da
apresentação: 260603.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003606424

CARTONAGEM OS PINTINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2315/
010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505375346; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003629238

TRESINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1691/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504115316; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003602615

FELINCO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2150/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505275171; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003654887

PAULO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1099/
930526; identificação de pessoa colectiva n.º 503003727; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003629653

QUEIRÓS DAVID & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 258/
780102; identificação de pessoa colectiva n.º 500692084; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003628045

ANTÓNIO DE QUEIRÓS DAVID & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 785/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502281138; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003628037

ELECTRÓNICA LIXENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 793/
900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502309075; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003630279

NEW OPTION � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2388/
010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505516527; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2002908982

MEDIBERÇO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2665/
020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506189821; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003628240

SOARES & COUTOS � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2113/
010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505213109; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003629211

GONDOMAR

FOTO ILUSTRE � SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 655/20000228; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504739131; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/20031112.

Certifico que Rui Fernando de Oliveira Teixeira, cessou funções de
gerentes em 12 de Novembro de 2003, por renúncia.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Moura.
2002882436

VOLUMIS, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 500/20031111; identificação de pessoa colectiva
n.º P506743632; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20031111.

Certifico que entre Eduardo Manuel Ferreira dos Santos e Ana
Cristina Bragança Milheiro Oliveira foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VOLUMIS, Promoção Imobi-
liária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Monte Pedro, 509, freguesia de
Baguim do Monte (Rio Tinto), concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária, compra e venda
de bens imobiliários; revenda dos adquiridos para este fim; construção
civil; arrendamento de bens imobiliários; gestão e fiscalização de obras.

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 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura 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.

Está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002882428

PORTO � 1.A SECÇÃO

ARISMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1514; identificação de pessoa colectiva n.º 502651741; núme-
ro e data da prestação de contas: 2471/14082003; pasta n.º 11 446.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

26 de Novembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655278

ARTÊXTIL � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 413; identificação de pessoa colectiva n.º 500031258; nú-
mero e data da prestação de contas: 2468/14082003; pasta
n.º 21 187.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

26 de Novembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655260

A + S � ACÇÕES ORGANIZADAS E PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2570; identificação de pessoa colectiva n.º 503292915; núme-
ro e data da prestação de contas: 2528/04092003; pasta n.º 2570.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655359

FAMÍLIA VIVA � CUIDAR E ACOMPANHAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4295; identificação de pessoa colectiva n.º 503166081; núme-
ro e data da prestação de contas: 2480/19082003; pasta n.º 19 920.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

28 de Novembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002338710

A. F. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 777; identificação de pessoa colectiva n.º 500758743; nú-
mero e data da prestação de contas: 2516/20031128; pasta
n.º 19 430.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

28 de Novembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655340

FACIES � DESIGN E GESTÃO DE UNIFORMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5423; identificação de pessoa colectiva n.º 503890200; núme-
ro e data da prestação de contas: 2334/22072003; pasta n.º 5423.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

27 de Novembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655324
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FOZ LIZ � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6992; identificação de pessoa colectiva n.º 504236598; núme-
ro e data da prestação de contas: 2520/01092003; pasta n.º 6992.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655383

ADRIANO & PESSANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7706; identificação de pessoa colectiva n.º 504619365; núme-
ro e data da prestação de contas: 2558/16092003; pasta n.º 7706.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000612814

ARTUR M. S. COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 086; identificação de pessoa colectiva n.º 502387254; nú-
mero e data da prestação de contas: 2499/25082003; pasta n.º 5393.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

27 de Novembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655332

ARCUS AIR LOGISTIC (PORTUGAL)
TRANSPORTES EUROPEUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8331-A; identificação de pessoa colectiva n.º 500074305; nú-
meros e data das prestações de contas: 2559 e 2560/16092003;
pasta n.º 8331-A.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 2001 e 2002, da
sociedade em epígrafe.

2 de Novembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655367

BIOPORTUGAL � QUÍMICO FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 028; identificação de pessoa colectiva n.º 502380543; nú-
mero e data da prestação de contas: 2634/07102003; pasta n.º 5187.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002337616

FREITAS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 957; identificação de pessoa colectiva n.º 500778523; nú-
mero e data da prestação de contas: 2575/19092003; pasta n.º 1070.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655405

DOCE FOZ � GESTÃO E INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 126/910731; identificação de pessoa colectiva n.º 502598735;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/
20030918; pasta n.º 8243.

Certifico que por escritura de 3 de Julho de 2003 no 3.º Cartório
Notarial do Porto foi aumentado o capital social com a importância
de 12,02 euros, em dinheiro, tendo em consequência o corpo do ar-
tigo 1.º e artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a denominação DOCE FOZ � Gestão e Inves-
timentos Hoteleiros, L.da, com sede na Rua da Lionesa, sem número
de polícia, Edifício G6, sala 12, freguesia de Leça do Balio, concelho
de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social todo em dinheiro é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada uma, e
pertence cada uma delas a cada um dos sócios José Manuel Duque
Rodrigues e Fernando António Miguel Barbosa da Cunha.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002684561

ABELAND � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 528; identificação de pessoa colectiva n.º 505860473; nú-
mero e data da prestação de contas: 2571/19092003; pasta
n.º 11 528.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655413

ANTÓNIO SILVA & FERNANDO AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 735; identificação de pessoa colectiva n.º 500531005; nú-
mero da prestação de contas: 2576; pasta n.º 21 774.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

3 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655391

A. QUINTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4643-A/960925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503392065; número e data da prestação de contas: 2596/
25092003; pasta n.º 4643-A.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004054980

FIXPORTO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PARAFUSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7610/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504413031;
número e data da prestação de contas: 2577/22092003; pasta n.º 7610.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004054972

A. BIO-LUSA � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE PLANTAS E PRODUTOS DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 687; identificação de pessoa colectiva n.º 501941339; nú-
mero e data da prestação de contas: 2590/24092003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

3 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000675212

ANTÓNIO & VILA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 269/011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505663210;
número e data da prestação de contas: 2616/01102003; pasta n.º 11 269.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

3 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004054921

FÁTIMA & TERESA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6488/980403; identificação de pessoa colectiva n.º 504126474;
número e data da prestação de contas: 2608/29092003; pasta n.º 6488.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002619794

BLACKSIDE � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 373/011129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505505606; número e data da prestação de contas: 2529/
04092003; pasta n.º 11 373.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000950540

DIVERPIN � PROJECTOS E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 508/011220; identificação de pessoa colectiva
n.º 504837540; número e data da prestação de contas: 2531/
04092003; pasta n.º 11 508.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002138192

E. R. P. A. II � EMPRESA DE RECUPERAÇÃO
DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 185/020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506032973;
número e data da prestação de contas: 2530/04092003; pasta
n.º 12 185.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002138184

F. MARQUES DA SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 251/710507; identificação de pessoa colectiva n.º 500103658;
número e data da prestação de contas: 2546/11092003; pasta
n.º 1728.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004054905

ALBINO ALVES MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 525/790301; identificação de pessoa colectiva n.º 500830096;
número e data da prestação de contas: PC 594/20030623; pasta
n.º 6519.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

24 de Julho de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002638160

FRANCISCO DE OLIVEIRA BRANCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 754/820716; identificação de pessoa colectiva
n.º 501266199; número e data da prestação de contas: 2562/
17092003; pasta n.º 8747.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000675042

A. B. BARBOSA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9345/000901; identificação de pessoa colectiva n.º 504464264;
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número e data da prestação de contas: 2563/17092003; pasta
n.º 9345.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004054913

CLARA INÊS & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 030/011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505708132;
número e data da prestação de contas: 2230/17072003; pasta
n.º 11 030.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638810

CAIUS MUSIC III � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 779/020208; identificação de pessoa colectiva
n.º 504333585; número e data da prestação de contas: 2021/
03072003; pasta n.º 11 779.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004054581

CARDIONOR � CENTRO DE CARDIOLOGIA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2762/941216; identificação de pessoa colectiva n.º 503323276;
número e data da prestação de contas: 2014/03072003; pasta
n.º 2762.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000710905

FRANCISCO JOVER (PORTUGAL)
COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3319/950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503454346;
número e data da prestação de contas: 2017/03072003; pasta
n.º 3319.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004054590

CONTELA � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9514/001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505109115;
número e data da prestação de contas: 2028/03102003; pasta n.º 9514.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002618283

ATAÍDE & MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8507/000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504685600;
número e data da prestação de contas: 2024/03072003; pasta n.º 8507.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002326215

ERNESTO, REIS & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 977/930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502932147;
número e data da prestação de contas: 2015/03072003; pasta n.º 977.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002163758

ABÍLIO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 000/681125; identificação de pessoa colectiva
n.º 500526559; número e data da prestação de contas: 2025/
03072003; pasta n.º 19 109.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000812716

FIRSTOUR � SERVIÇO DE TRANSPORTES
EM AUTOMÓVEIS LIGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 415/000218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504890662; número e data da prestação de contas: 2026/
03072003; pasta n.º 22 726.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002326231

FERNANDO PINTO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 496/590514; identificação de pessoa colectiva
n.º 501104399; número e data da prestação de contas: 2023/
03072003; pasta n.º 4532.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004054573
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ADELINO FERNANDES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1143/930402; identificação de pessoa colectiva n.º 502972530;
número e data da prestação de contas: 2135/11072003; pasta
n.º 1143.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002163391

CALÇADAS DO DOURO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 042-A/20020405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504505203; número e data da prestação de contas: 2010/
03072003; pasta n.º 12 042-A.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004054565

EDGARDO JOSÉ AGUIAR PINTO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1559/930916; identificação de pessoa colectiva n.º 503065412;
número e data da prestação de contas: 2018/03072003; pasta
n.º 1559.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002677212

CLÍNICA MÉDICA 24 DE AGOSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2668/941115; identificação de pessoa colectiva n.º 503308749;
números e data das prestações de contas: 2142 e 2143/11072003;
pasta n.º 2668.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2001 e 2002.

10 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638780

F. TÁVORA & J. B. TÁVORA � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5311/970422; identificação de pessoa colectiva n.º 503880710;
número e data da prestação de contas: 2130/11072003; pasta
n.º 5311.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. �O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638802

CASTRO NEVES � RELOJOARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9611/001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505218682;

número e data da prestação de contas: 2152/14072003; pasta
n.º 9611.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003460160

ADÃO JORGE MOTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 904/020306; identificação de pessoa colectiva
n.º 505953048; número e data da prestação de contas: 2129/
11072003; pasta n.º 11 904.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638764

BUSTORFF, ORTIGÃO & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 536/920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502821140;
número e data da prestação de contas: 2146/11072003; pasta
n.º 536.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638772

ESPETOS � HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 405/920701; identificação de pessoa colectiva n.º 502791055;
número e data da prestação de contas: 2147/11072003; pasta
n.º 405.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

10 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638799

CONFECÇÕES EMÍLIA VAZ RESENDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9252; identificação de pessoa colectiva n.º 505028450; núme-
ro e data da prestação de contas: 2592/24092003; pasta n.º 9252.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054948

ESTILOCOUPE � FABRICO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1176/890215; identificação de pessoa colectiva n.º 500698830;
número e data da prestação de contas: 2539-A/08092003; pasta
n.º 1802.
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Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2001, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054964

EL FARO � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 991/010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505708728;
número e data da prestação de contas: 2607/29092003; pasta
n.º 10 991.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054930

ANTÓNIO INOCÊNCIO � CLÍNICA MÉDICA E ECOGRAFIA
E OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7695/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504620061;
número e data da prestação de contas: 2617/01102003; pasta
n.º 7695.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002671095

CHANGE PARTNERS, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9079/000616; identificação de pessoa colectiva n.º 500995499;
número e data da prestação de contas: 2580/22092003; pasta n.º 9079.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002005338

CHANGE PARTNERS I, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9078/000616; identificação de pessoa colectiva n.º 504996509;
número e data da prestação de contas: 2581/22092003; pasta n.º 9078.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002005320

AZEVEDO & MORON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7177/981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504274732;
número e data da prestação de contas: 2606/26092003; pasta n.º 7177.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000813828

AR + DE � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8733/000309; identificação de pessoa colectiva n.º 504923587;
número e data da prestação de contas: 2108/09072003; pasta
n.º 8733.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002278075

FAPIMAT � PROJECTOS, COORDENAÇÃO
E DIRECÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8581/000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504775901;
número e data da prestação de contas: 2111/091072003; pasta
n.º 8581.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

4 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638713

DUNA CONDE � ACADEMIA DE DESPORTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8393/991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504611097;
número e data da prestação de contas: 2098/09072003; pasta
n.º 8393.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003460594

ERNESTO GRILO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 467/800723; identificação de pessoa colectiva n.º 501054596;
número e data da prestação de contas: 1976/02072003; pasta
n.º 9662.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638675

CONSTRUÇÕES CURITIBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 745/900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502358181;
número e data da prestação de contas: 1968/07072003; pasta
n.º 4822.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638683

ARMANDO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 635/680719; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500029229; número e data da prestação de contas: 1997/
02072003; pasta n.º 849.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638691

DOMINGOS ÁLVARO LOPES BASÍLIO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 204/790904; identificação de pessoa colectiva n.º 500899010;
número e data da prestação de contas: 2006/03072003; pasta
n.º 17 331.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002192170

BESANA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1514/930825; identificação de pessoa colectiva n.º 503066400;
número e data da prestação de contas: 2019/03072003; pasta
n.º 1514.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002677190

FÁBRICA DE PEÚGAS BÊ-GÊ, DE BARBOSA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 816/460227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500041431; número e data da prestação de contas: 1947/
02072003; pasta n.º 10 458.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000813739

EDIFÍCIOS MOTA-VISO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2390/940722; identificação de pessoa colectiva n.º 503246328;
número e data da prestação de contas: 2011/03072003; pasta
n.º 2390.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054557

ANTÓNIO DUARTE & ALMEIDA DUARTE II
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8691/000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504891782;
número e data da prestação de contas: 2003/03072003; pasta
n.º 8691.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002192359

CRUZ & ALARCÃO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9381/000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505080109;
número e data da prestação de contas: 2013/03072003; pasta
n.º 9381.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002193614

ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 630/820701; identificação de pessoa colectiva
n.º 501298592; número e data da prestação de contas: 2002/
03072003; pasta n.º 11 100.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054530

ALVES, SOUSA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 449/870225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501786295; número e data da prestação de contas: 2016/
03072003; pasta n.º 5869.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002288658

EDIPAINEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 717/20030612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505891654; número e data da prestação de contas: 2012/
03072003; pasta n.º 12 712.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054549

ANA FERREIRA & LAURINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 887/760531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433623; número e data da prestação de contas: 2007/
03072003; pasta n.º 6100.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002163766
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ARAÚJO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9527/361231; identificação de pessoa colectiva n.º 500531013;
número e data da prestação de contas: 2004/03072003; pasta n.º 5242.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002187037

ARNALDO LOBO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 800/850517; identificação de pessoa colectiva n.º 501489061;
número e data da prestação de contas: 2005/03072003; pasta n.º 11 019.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002194947

DEZOITO MIL � CONSULTORIA EM SAÚDE, HIGIENE
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9080/000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505015242;
número e data da prestação de contas: 1854/01072003; pasta
n.º 9080.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054514

ANA, LICÍNIO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4350/960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503674125;
número e data da prestação de contas: 2027/03072003; pasta n.º 4350.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054522

BASTOS & IOLANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 141/820218; identificação de pessoa colectiva n.º 501252037;
número e data da prestação de contas: 2008/03072003; pasta
n.º 3104.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002192324

CANOVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 633/880309; identificação de pessoa colectiva

n.º 501944524; número e data da prestação de contas: 2009/
03072003; pasta n.º 5080.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002628254

ANTÓNIO LOPES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 242/900804; identificação de pessoa colectiva
n.º 502408804; número e data da prestação de contas: 2020/
03072003; pasta n.º 5642.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002677204

AFINSA PORTUGAL � SOCIEDADE FILATÉLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 005/880419; identificação de pessoa colectiva
n.º 501967281; número e data da prestação de contas: 2002/
03072003; pasta n.º 10 665.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054603

CAFÉ, RESTAURANTE, NOBRE AMIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 604/880108; identificação de pessoa colectiva n.º 501917772;
número e data da prestação de contas: 2228/17072003; pasta
n.º 3312.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054697

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA S. FRANCISCO DE ASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 500/871026; identificação de pessoa colectiva n.º 501891307;
número e data da prestação de contas: 2236/17072003; pasta
n.º 2991.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054700

FERREIRA & CALÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 975/910410; identificação de pessoa colectiva
n.º 502533480; número e data da prestação de contas: 2194/
16072003.
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Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001977549

DELFIM SILVA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 024/770802; identificação de pessoa colectiva n.º 500438714;
número e data da prestação de contas: 2210/16072003.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 1997, da sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054646

AUTO DUQUE � OFICINAS DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 426/781116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500913951; número e data da prestação de contas: 2215/
16072003; pasta n.º 5371.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054654

CONSTRUÇÕES DE ARMAZÉNS DA VIA RÁPIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 198/591218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500072426; número e data da prestação de contas: 2201/
16072003; pasta n.º 8984.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638950

ANTÓNIO BARBOSA & RAMIRO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 480/911205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502656212; número e data da prestação de contas: 2226/
17072003; pasta n.º 8415.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054620

ALBINO, MARTA & CARDIELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 271/890307; identificação de pessoa colectiva
n.º 502118652; número e data da prestação de contas: 2236/
17072003; pasta n.º 7462.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004054638

COUTINHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 414/731011; identificação de pessoa colectiva
n.º 500079552; número e data da prestação de contas: 2233/
17072003; pasta n.º 15 547.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638926

ANTÓNIO FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 319/800604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500992320; número e data da prestação de contas: 2227/
17072003; pasta n.º 14 531.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638934

ATM � GABINETE DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 416/850104; identificação de pessoa colectiva
n.º 501486500; número e data da prestação de contas: 2237/
17072003; pasta n.º 13 873.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638942

CELTIPNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 286/920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502757396;
número e data da prestação de contas: 2229/17072003; pasta
n.º 286.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638896

ANTÓNIO GARCIA DE CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 089/821018; identificação de pessoa colectiva
n.º 501335854; número e data da prestação de contas: 2222/
17072003; pasta n.º 19 095.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2001 e 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638900

DR. PIMENTEL TORRES, CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 130/880506; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501975039; número e data da prestação de contas: 2205/
15072003; pasta n.º 19 071.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638918

COSTA & DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 601/920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502834951;
número e data da prestação de contas: 2232/17072003; pasta
n.º 601.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638861

ALFREDO & AURORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 521/920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502817747;
número e data da prestação de contas: 2225/17072003; pasta
n.º 521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638870

DIAGNOSIS � OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 322/920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502769238;
número e data da prestação de contas: 2213/16072003; pasta
n.º 322.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638888

CUBUS � SERVIÇOS DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4979/970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503807389;
número e data da prestação de contas: 2202/16072003; pasta
n.º 4979.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003434062

CAROLINA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3991/960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503587826;
número e data da prestação de contas: 2224/17072003; pasta
n.º 3991.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638845

ANTÓNIO PORTUGAL & MANUEL M. REIS,
ARQUITECTOS E ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2234/940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503205419;
número e data da prestação de contas: 2240/17072003; pasta
n.º 2234.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638853

CLÍNICA DENTÁRIA ALEXANDRE BARTILOTTI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 265/20010516; identificação de pessoa colectiva n.º 503505757;
número da prestação de contas: 2192; pasta n.º 10 265.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002152438

CONCEIÇÃO & ROCHA � CARIMBOS E GRAVURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9816/010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505283212;
número e data da prestação de contas: 2231/17072003; pasta
n.º 9816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638837

ABÍLIO & MALHEIRO � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE CONFECÇÕES, MEIAS E PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7254/981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504299304;
número e data da prestação de contas: 2211/16072003; pasta n.º 7254.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002650101

BARREIRA DA COSTA, CLÍNICA DE OTORRINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7734/990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504430513;
número e data da prestação de contas: 2097/08072003; pasta n.º 7734.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638730
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ADÉRITO M. MAGALHÃES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6592/980504; identificação de pessoa colectiva n.º 504152610;
número e data da prestação de contas: 2094/08072003; pasta
n.º 6592.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002638756

ESCOLA DE MERGULHO DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38; identificação de pessoa colectiva n.º 502703806; número e
data da prestação de contas: 2526/02092003; pasta n.º 38.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000611834

CASA TRADE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3756; identificação de pessoa colectiva n.º 503582344; núme-
ro e data da prestação de contas: 2557/15092003; pasta n.º 3756.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655375

A. M. SANTOS � GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 155; identificação de pessoa colectiva n.º 503604062; nú-
mero e data da prestação de contas: 2635/07102003; pasta
n.º 12 155.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655120

FEZGESTÃO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 393; identificação de pessoa colectiva n.º 505449170; nú-
mero e data da prestação de contas: 2641/08102003; pasta
n.º 10 393.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655111

ANTÓNIO A. BRITO MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 191; identificação de pessoa colectiva n.º 500799245; nú-
mero e data da prestação de contas: 2633/07102003; pasta n.º 14.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002138621

FERREIRA DE MELO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5423; identificação de pessoa colectiva n.º 500533482; núme-
ro e data da prestação de contas: 2632/07102003; pasta n.º 19 097.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

4 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002645108

CASA DE FAFIÃES � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7526; identificação de pessoa colectiva n.º 504542214; núme-
ro e data da prestação de contas: 2638/08102003; pasta n.º 7526.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655154

A. P. E. L. � ARQUITECTURA, PLANEAMENTO,
ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 068; identificação de pessoa colectiva n.º 501743952; nú-
meros e data da prestação de contas: 2572, 2573 e 2574/19092003;
pasta n.º 9958.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002,
da sociedade em epígrafe.

3 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002585733

DI-GI-PORT � AGENCIAMENTO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8057; identificação de pessoa colectiva n.º 504460420; núme-
ro e data da prestação de contas: 2639/08102003; pasta n.º 8057.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002347549

CLÍNICA VETERINÁRIA
DR. FRANCISCO CORREA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1454; identificação de pessoa colectiva n.º 503048798; núme-
ro e data da prestação de contas: 2640/08102003; pasta n.º 1454.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002655138
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PORTO � 2.A SECÇÃO

SOCIEDADE DE SABOARIA DO BOLHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 119; identificação de pessoa colectiva n.º 500417202; nú-
mero e data da apresentação: 2213/030630; pasta n.º 8530.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612277

O JUCA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 410; identificação de pessoa colectiva n.º 502158034; nú-
mero e data da apresentação: 2451/030630; pasta n.º 9336.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612269

GEOBLAST � EXPLOSIVOS CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 418; identificação de pessoa colectiva n.º 503947067; nú-
mero e data da apresentação: 2055/030630; pasta n.º 17 589.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002676402

LEO � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 371; identificação de pessoa colectiva n.º 503936006; nú-
mero e data da apresentação: 2060/030630; pasta n.º 17 540.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002272018

MÁRIO & ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 095; identificação de pessoa colectiva n.º 504444697; nú-
mero e data da apresentação: 2059/030630; pasta n.º 18 428.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002633835

JAIME RIBEIRO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 315; identificação de pessoa colectiva n.º 500148090; nú-
mero e data da apresentação: 2082/030630; pasta n.º 4012.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612358

SOCOCOM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 784; identificação de pessoa colectiva n.º 502278730; nú-
mero e data da apresentação: 2070/030630; pasta n.º 982.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612340

NORTRIPISO � GESTORA PREDIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 173; identificação de pessoa colectiva n.º 500993246; nú-
mero e data da apresentação: 2074/030630; pasta n.º 23 188.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612331

M.M. OLIVEIRA � CONSULTORIA INFORMÁTICA
EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 431; identificação de pessoa colectiva n.º 504765620; nú-
mero e data da apresentação: 2089/030630; pasta n.º 22 742.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612323

ISABEL COSTA & GIL COSTA � IMAGIOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 777; identificação de pessoa colectiva n.º 505081911; nú-
mero e data da apresentação: 2085/030630; pasta n.º 23 204.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612315

JORGE LUME � CONSULTÓRIO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 946; identificação de pessoa colectiva n.º 503779164; nú-
mero e data da apresentação: 2088/030630; pasta n.º 16 488.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612307
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LANDMASTER � COMÉRCIO DE RELOJOARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 815; identificação de pessoa colectiva n.º 504414283; nú-
mero e data da apresentação: 2093/030630; pasta n.º 20 936.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612293

MT E JR � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 091; identificação de pessoa colectiva n.º 505908778; nú-
mero e data da apresentação: 2030/030630; pasta n.º 24 959.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2003806164

SCRIBIS, GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 393; identificação de pessoa colectiva n.º 505373769; nú-
mero e data da apresentação: 2017/030630; pasta n.º 23 958.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002688486

PIRES SOUTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 398; identificação de pessoa colectiva n.º 501899073; nú-
mero e data da apresentação: 2252/030630; pasta n.º 8693.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002178160

RIOBOM TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 954; identificação de pessoa colectiva n.º 503434922; nú-
mero e data da apresentação: 2255/030630; pasta n.º 14 146.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612862

SÍLVIO FARIA & SÓNIA ALEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 958; identificação de pessoa colectiva n.º 503434620; nú-
mero e data da apresentação: 2251/030630; pasta n.º 14 150.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000813364

J. F. FERREIRA CARDOSO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 891; identificação de pessoa colectiva n.º 501384928; nú-
mero e data da apresentação: 2284/030630; pasta n.º 9751.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612900

PANTIGO � COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 488; identificação de pessoa colectiva n.º 503278548; nú-
mero e data da apresentação: 2285/030630; pasta n.º 13 122.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612889

TESSIE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 535; identificação de pessoa colectiva n.º 502990597; nú-
mero e data da apresentação: 2276/030630; pasta n.º 11 376.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2003514252

PPS � PRODUTOS PERIFÉRICOS E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 565; identificação de pessoa colectiva n.º 502989297; nú-
mero e data da apresentação: 2279/030630; pasta n.º 11 426.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612870

PRODUFER � PRODUTOS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 964; identificação de pessoa colectiva n.º 502082500; nú-
mero e data da apresentação: 2275/030630; pasta n.º 12 764.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à sociedade
em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2003514350

S. JOÃO DA FOZ � COMÉRCIO E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 964; identificação de pessoa colectiva n.º 502907770; nú-
mero e data da apresentação: 2247/030630; pasta n.º 10 748.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à sociedade
em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002200998
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TEXEXPERT � SOCIEDADE DE ESTUDOS E ANÁLISE
DE APOIO ÀS EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 071; identificação de pessoa colectiva n.º 506296709; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/030519; pasta
n.º 27 005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TEXEXPERT � Sociedade de
Estudos e Análise de Apoio às Empresas, S. A., e reger-se-á pelos
presentes estatutos e demais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na elaboração de estudos e
análises de apoio às empresas, nomeadamente estudos de viabilidade
económica.

2 � A sociedade poderá deter participações em outras sociedades
ainda que o objecto seja diferente do seu.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 1295,
freguesia de Bonfim, concelho do Porto.

2 � A administração pode mudar o local da sede social dentro do
mesmo concelho e limítrofes.

3 � Por deliberação da administração poderá a sociedade estabele-
cer, quer em território nacional quer no estrangeiro, sucursais, agên-
cias, delegações ou quaisquer outras formas de representação perma-
nente.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada.

2 � As acções podem ser representadas em títulos de 1, 5, 10,
100, 500 e 1000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
administrador, podendo a assinatura ser aposta por chancela ou
reproduzida por meios mecânicos ou por dois mandatários da socie-
dade, devendo nestes casos ser autenticadas com o selo branco da
sociedade.

4 � As acções são todas ao portador, podendo nos termos da lei
ser convertidas para acções nominativas.

5 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, remí-
veis ou não, nos termos legais.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência, com eficácia real,
na transmissão intervivos de acções nominativas.

2 � O accionista que pretenda transmitir todas ou parte das res-
pectivas acções nominativas deverá comunicá-lo previamente e por
escrito à administração, indicando o número de acções, o preço, o nome
do comprador e as demais condições da transmissão projectada.

3 � A administração, nos cinco dias seguintes à recepção da co-
municação referida no número anterior, transmiti-la-á aos demais
accionistas, os quais deverão declarar por escrito, nos 30 dias úteis
posteriores ao recebimento dessa comunicação, se pretendem exercer
o direito de preferência, entendendo-se que a ele renunciam se não
fizerem essa declaração atempadamente.

4 � Sendo vários os accionistas que exerçam a preferência, serão
as acções em venda adjudicadas em proporção ao número de acções
que cada um possuir.

5 � A administração, dentro de 10 dias posteriores ao termo do
último prazo estabelecido no n.º 3, deverá comunicar ao transmitente
e aos preferentes os resultados do exercício de preferência e do even-
tual rateio.

6 � Caso as declarações de preferência não abranjam a totalidade
das acções, a sua venda é livre mas deverá ser efectuada nos 30 dias
imediatos ao recebimento da comunicação referida no número ante-
rior, sob pena de ser novamente oferecida preferência.

7 � Em caso de transmissão de acções a título gratuito, a prefe-
rência será exercida pelo valor que para as acções resultar do último
balanço aprovado.

8 � Ficam excepcionadas do direito de preferência consignado
neste artigo as transmissões de acções nominativas a favor de des-
cendentes, ascendentes ou cônjuges de accionistas.

ARTIGO 6.º

1 � Depende do consentimento da sociedade a transmissão de
acções nominativas por morte dos accionistas, à excepção das trans-
missões a favor de descendentes, ascendentes ou cônjuges dos funda-
dores da sociedade.

2 � A deliberação da assembleia geral sobre a prestação do con-
sentimento deverá ser tomada dentro dos 60 dias subsequentes ao
pedido formulado pelos herdeiros dos accionistas, ou a pedido dos
mesmos para averbamento das acções em seu nome.

3 � É livre a transmissão das acções se a sociedade não se pro-
nunciar dentro do prazo referido no número anterior.

4 � A sociedade pode recusar o consentimento por qualquer mo-
tivo, mas terá de fazer adquirir as acções pelos accionistas ou por
terceiros, nos termos previstos na alínea c) do n.º 3 do artigo 329 do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções, nominativas ou ao
portador, por acordo com o respectivo accionista ou, independente-
mente do consentimento dos accionistas titulares, nos seguintes casos:

a) Se as acções forem objecto de qualquer procedimento judicial,
conservatório ou penhoradas;

b) Se as acções forem adjudicadas ao cônjuge do accionista, em par-
tilha emergente de divórcio ou processo de separação de pessoas e bens.

2 � A assembleia geral deverá deliberar sobre a amortização den-
tro do prazo de 90 dias, a contar do conhecimento que tenha do fac-
to determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias, a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos legais, ex-
cluindo as convertíveis em acções.

2 � Os títulos representativos das obrigações serão assinados pela
administração, podendo a assinatura ser de chancela ou reproduzida
por meios mecânicos ou por mandatários da sociedade para o efeito
designados, devendo nestes casos ser autenticadas com selo branco da
sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva
reunião, possuam 100 ou mais acções em seu nome, averbadas no li-
vro de registo da sociedade, no caso das acções nominativas ou que,
no mesmo prazo, façam prova da sua titularidade através do depósito
da sociedade, contra recibo, no caso das acções ao portador.

2 � Os accionistas que sejam pessoas singulares só podem fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionis-
tas ou pelas pessoas a quem a lei atribua esse direito. As pessoas
colectivas far-se-ão representar pela pessoa que para o efeito desig-
narem.

3 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem estar presentes na assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas ou outras
pessoas.

ARTIGO 11.º

1 � As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas nos
termos e prazos legais, podendo, na primeira convocatória, ser, desde
logo, marcada para segunda data para reunir, no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada.

2 � Para que a assembleia geral se considere regularmente consti-
tuída e possa, validamente, funcionar e deliberar, em primeira convo-
cação, é necessário que se encontrem presentes ou representados ac-
cionistas possuidores de acções representativas de, pelo menos, mais
de metade do capital social realizado. Em segunda convocação, a
assembleia geral pode funcionar e, validamente, deliberar seja qual for
o número de accionistas presentes ou representados e o quantitativo
do capital a que as respectivas acções correspondam.
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ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, por convoca-
ção do seu presidente, num dos três primeiros meses subsequentes ao
termo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e contas e pare-
cer da fiscalização relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados.
2 � A assembleia geral reunirá, ainda, por convocação do presi-

dente da mesa, mediante solicitação da administração, da fiscalização
ou de accionistas que possuam, pelo menos, acções correspondentes
ao valor mínimo imposto por lei imperativa, ou, na falta dele, cor-
respondentes a 25% do capital social.

3 � Quando a reunião da assembleia geral seja requerida por ac-
cionistas, deverá o pedido de convocação ter as assinaturas
notarialmente reconhecidas e nele deverão ser indicados com preci-
são os assuntos a incluir na ordem do dia e ser justificada a necessida-
de de reunir a assembleia.

4 � Se todas as acções forem nominativas, as publicações da
convocatória da assembleia geral podem ser substituídas por cartas
registadas, expedidas a todos os accionistas e para as moradas cons-
tantes do Livro de Registo de Acções.

ARTIGO 13.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos apurados em cada reunião, excepto quando a lei ou os presen-
tes estatutos exigirem uma maioria qualificada.

ARTIGO 14.º

A administração da sociedade pertence a um administrador único.

ARTIGO 15.º

São conferidos à administração os mais amplos poderes de gestão
dos negócios sociais, praticando todos os actos tendentes à realização
do objecto social que não sejam da competência de outros órgãos,
designadamente:

a) Aquisição, oneração e alienação de participações no capital de
quaisquer sociedades;

b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, propor acções, confessá-las e delas desistir, transigir e com-
prometer-se em árbitros;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um administrador.

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único efectivo e a
um suplente.

ARTIGO 18.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessá-

rios para cobrir prejuízos transitados, ou formar ou reconstituir reser-
vas impostas pela lei, terão o destino e a aplicação que forem delibe-
rados pela assembleia geral, por maioria de 50% dos votos emitidos.

ARTIGO 19.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos trienalmente pela assembleia geral,
sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os órgãos sociais consideram-se empossados logo que tenham
sido eleitos e permanecerão no exercício das suas funções até à elei-
ção de quem deva substituí-los.

ARTIGO 20.º

Sem prejuízo do cumprimento do disposto especialmente na lei,
deverão as alterações aos presentes estatutos ser aprovadas por ac-
cionistas que representem, pelo menos, dois terços dos votos corres-
pondentes à totalidade do capital social com direito a voto.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada por accionistas que representem, pelo
menos, dois terços dos votos correspondentes à totalidade do capital
social com direito a voto.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução da sociedade, será
efectuada extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária.

Que ficam desde já nomeados para o triénio 2003/2005, os seguin-
tes órgãos sociais:

Administradora única: Felisbela Marisa Vasconcelos Ribeiro, atrás
identificada.

Fiscal único: Francisco José Freitas Nunes Pereira, casado, com
residência profissional na Avenida de D. Afonso Henriques, 894, 3.º,
esquerdo, na cidade de Matosinhos, inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 982; fiscal suplente: Francisco Manuel
Espinha de Almeida, casado, com residência profissional na Avenida
de Nuno Álvares, 2, na cidade de Vila Nova de Gaia, inscrito na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 167.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002610894

PRESS RELEASE � ASSESSORIA, CONSULTORIA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 078; identificação de pessoa colectiva n.º 504597256;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 18 e 19/031105; pasta n.º 24 818.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente, Miguel Adriano Gomez de Almeida
Pinto, renúncia, em 30 de Setembro de 2003.

Alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, Jorge Manuel Silva
Ferreira e Rui Luís Ochôa Romão, já nomeados gerentes.

2 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes comprar, tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis de
e para a sociedade; adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os
competentes contratos de leasing, casos em que será necessário a
assinatura conjunta de dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002610754

JOMAZ � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3537; identificação de pessoa colectiva n.º 503500461; núme-
ro e data da apresentação: 2290/030630; pasta n.º 20 528.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612935

SOCIEDADE COMERCIAL FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8853; identificação de pessoa colectiva n.º 500264724; núme-
ro e data da apresentação: 2270/030630; pasta n.º 523.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612137
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MOTOPORTO � BICICLETAS, MOTORIZADAS,
MOTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 189; identificação de pessoa colectiva n.º 500305811; nú-
mero e data da apresentação: 2264/030630; pasta n.º 715.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002200300

MARIA AUGUSTA BIANCHI DE AGUIAR
SERVIÇOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 437; identificação de pessoa colectiva n.º 503258717; nú-
mero e data da apresentação: 2338/030630; pasta n.º 13 054.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002342997

JOSÉ MENDES & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 153; identificação de pessoa colectiva n.º 503196401; nú-
mero e data da apresentação: 2334/030630; pasta n.º 12 589.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002355550

M. PIRES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 620; identificação de pessoa colectiva n.º 501630120; nú-
mero e data da apresentação: 2339/030630; pasta n.º 12 871.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002342989

JOSÉ A. F. LEITE � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 096; identificação de pessoa colectiva n.º 502839295; nú-
mero e data da apresentação: 2159/030630; pasta n.º 10 155.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002355568

SOPARLI � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 101; identificação de pessoa colectiva n.º 501870598; nú-
mero e data da apresentação: 2145/030630; pasta n.º 11 514.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612170

PARÂMETRO 86 � COMPRA, VENDA E ALUGUER
DE EQUIPAMENTO DIVERSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 997; identificação de pessoa colectiva n.º 505736560; data
da apresentação: 20031023; pasta n.º 24 699.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à so-
ciedade em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2000823491

PINHEIRO & FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 920; identificação de pessoa colectiva n.º 501959882; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 8/031105; pasta
n.º 20 486.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, cujo
artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade é de 35 000 euros e dele pertence uma
quota do valor nominal de 17 500 euros a cada um dos sócios José da
Fonseca Pinheiro e Álvaro Luís da Fonseca Pinheiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002610746

PESSOAL E TRANSMISSÍVEL � COMUNICAÇÃO
E RELAÇÕES PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 551; identificação de pessoa colectiva n.º 506068609; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 7/031105; pasta
n.º 26 440.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 21 de Outubro de 2003.

Está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002610738

S. S. UNIVERSO � PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 370; identificação de pessoa colectiva n.º 505420708; data
da apresentação: 20031112; pasta n.º 23 931.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002610860
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URGÊNCIAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 129; identificação de pessoa colectiva n.º 503838349; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/031107; pasta
n.º 16 714.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 28 de Outubro de 2003.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002610762

RUTH & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 760; identificação de pessoa colectiva n.º 500890552; data
da apresentação: 20031112; pasta n.º 20 425.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000245693

MARTINS & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 487; identificação de pessoa colectiva n.º 501643311; nú-
mero e data da apresentação: 2153/030630; pasta n.º 12 298.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002143404

JOAQUIM PADRÃO & DELFINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 939; identificação de pessoa colectiva n.º 501313540; nú-
mero e data da apresentação: 2132/030630; pasta n.º 20 055.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002355622

SOLO EM FOCO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 656; identificação de pessoa colectiva n.º 504588770; nú-
mero e data da apresentação: 2219/030630; pasta n.º 20 686.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à
sociedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612480

RODRIGUES, BARBOSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 803; identificação de pessoa colectiva n.º 504588184; nú-
mero e data da apresentação: 2117/030630; pasta n.º 20 923.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002676364

TOP-AIR � TRANSPORTES AÉREOS, TOPOGRAFIA
E FOTOGRAFIA AÉREA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 006; identificação de pessoa colectiva n.º 503794880; nú-
mero e data da apresentação: 2190/030630; pasta n.º 16 584.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612471

PORTO EXTREMO ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 925; identificação de pessoa colectiva n.º 503779067; nú-
mero e data da apresentação: 2124/030630; pasta n.º 16 466.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002323607

JOÃO CORREIA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 839; identificação de pessoa colectiva n.º 503761370; nú-
mero e data da apresentação: 2233/030630; pasta n.º 16 343.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002195820

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO VALE DA MINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 889; identificação de pessoa colectiva n.º 503759066; nú-
mero e data da apresentação: 2118/030630; pasta n.º 16 430.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002676372

JOSÉ FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 946; identificação de pessoa colectiva n.º 500229260; nú-
mero e data da apresentação: 2236/030630; pasta n.º 18 874.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002195803
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MARIAS & TERESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 444; identificação de pessoa colectiva n.º 506027597; nú-
mero e data da apresentação: 2121/030630; pasta n.º 26 319.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612528

MCR � MARIA DO CARMO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 518; identificação de pessoa colectiva n.º 506195147; nú-
mero e data da apresentação: 2206/030630; pasta n.º 26 401.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612510

REV DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 202; identificação de pessoa colectiva n.º 504028030; nú-
mero e data da apresentação: 2237/030630; pasta n.º 27 157.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002195927

SAVATE � REPRESENTAÇÕES DE CALÇADO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 056; identificação de pessoa colectiva n.º 505532247; nú-
mero e data da apresentação: 2100/030630; pasta n.º 24 784.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002629986

PAULO PESSANHA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 085; identificação de pessoa colectiva n.º 505768461; nú-
mero e data da apresentação: 2184/030630; pasta n.º 24 828.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612501

MANUEL GASPAR � MAQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 476; identificação de pessoa colectiva n.º 506170080; nú-
mero e data da apresentação: 2239/030630; pasta n.º 26 355.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à sociedade
em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002186359

WATEAU PORTUGAL � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE CONTADORES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 044; identificação de pessoa colectiva n.º 505959372; nú-
mero e data da apresentação: 2226/030630; pasta n.º 26 975.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612498

GUILHERMINA ADEGAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 423; identificação de pessoa colectiva n.º 505953005; nú-
mero e data da apresentação: 2235/030630; pasta n.º 26 295.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002195951

MÁRIO BRITO � DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 774; identificação de pessoa colectiva n.º 501501614; nú-
mero e data da apresentação: 2188/030630; pasta n.º 8303.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612285

31 DE FEVEREIRO � REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 942; identificação de pessoa colectiva n.º 505163250; nú-
mero e data da apresentação: 2440/030630; pasta n.º 23 452.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614474

SILVA, CORREIA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 003; identificação de pessoa colectiva n.º 501734260; nú-
mero e data da apresentação: 2408/030630; pasta n.º 14 099.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614482
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NELSON BARBOSA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 646; identificação de pessoa colectiva n.º 503340049; nú-
mero e data da apresentação: 2160/030630; pasta n.º 13 328.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002143374

GUILHERME BASTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 763; identificação de pessoa colectiva n.º 500532249; núme-
ro e data da apresentação: 2269/030630; pasta n.º 13 494.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002200378

SSAM � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 550; identificação de pessoa colectiva n.º 503300403; núme-
ro e data da apresentação: 2410/030630; pasta n.º 13 207.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002614490

TRINDADE & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 844; identificação de pessoa colectiva n.º 501322957; núme-
ro e data da apresentação: 2156/030630; pasta n.º 1095.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002341265

PARACÉLSIA � INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8242; identificação de pessoa colectiva n.º 500211507; número
e data da apresentação: 2333/030630; pasta n.º 1777.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612129

J. MENDES & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 558; identificação de pessoa colectiva n.º 503615494; núme-
ro e data da apresentação: 2168/030630; pasta n.º 15 453.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612188

MADUREIRA & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 971; identificação de pessoa colectiva n.º 501388770; núme-
ro e data da apresentação: 2152/030630; pasta n.º 13 442.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612196

LAVANDARIA DA QUINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 519; identificação de pessoa colectiva n.º 503650960; núme-
ro e data da apresentação: 2151/030630; pasta n.º 15 414.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612200

GARAGEM PLANAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 874; identificação de pessoa colectiva n.º 501578595; núme-
ro e data da apresentação: 2348/030630; pasta n.º 4018.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002343179

INA � INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 996; identificação de pessoa colectiva n.º 502500697; núme-
ro e data da apresentação: 2143/030630; pasta n.º 5993.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612218

VASCO ALVES & HELENA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 157; identificação de pessoa colectiva n.º 500868239; núme-
ro e data da apresentação: 2336/030630; pasta n.º 3892.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002323623

M O G � M. OLIVEIRA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 296; identificação de pessoa colectiva n.º 506299163; núme-
ro e data da apresentação: 3421/030717; pasta n.º 26 086.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002688605
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GLAIDE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 940; identificação de pessoa colectiva n.º 504838873; núme-
ro e data da apresentação: 3424/030717; pasta n.º 23 450.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002636010

JOIPOLIS � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
DE ENTRETENIMENTO E DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 906; identificação de pessoa colectiva n.º 504099558; núme-
ro e data da apresentação: 3425/030717; pasta n.º 18 199.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002636044

GESBRUNO � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 616; identificação de pessoa colectiva n.º 502074530; núme-
ro e data da apresentação: 3422/030717; pasta n.º 13 800.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002636028

J. S. LEITÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 838; identificação de pessoa colectiva n.º 501827889; núme-
ro e data da apresentação: 3423/030717; pasta n.º 7677.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002636036

SURIBACHI � ACTIVIDADES DIETÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 132; identificação de pessoa colectiva n.º 501115579; núme-
ro e data da apresentação: 3407/030717; pasta n.º 6393.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612226

GASPAR � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 700; identificação de pessoa colectiva n.º 503719757; núme-
ro e data da apresentação: 3416/030717; pasta n.º 16 203.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612234

STAND BAIÃO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 868; identificação de pessoa colectiva n.º 502171677; núme-
ro e data da apresentação: 2031/030630; pasta n.º 18 604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002651906

J. ARAÚJO LIMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 979; identificação de pessoa colectiva n.º 505942372; núme-
ro e data da apresentação: 2019/030630; pasta n.º 24 665.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002688508

MEDIAMATICA � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 661; identificação de pessoa colectiva n.º 505685795; núme-
ro e data da apresentação: 2225/030630; pasta n.º 24 258.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002004072

IMAFOZ � IMAGIOLOGIA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 052; identificação de pessoa colectiva n.º 505084538; núme-
ro e data da apresentação: 2203/030630; pasta n.º 23 567.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à socie-
dade em epígrafe.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2002612420

VILA DO CONDE

CASCALHO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2685/20000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504755420; data da apresentação: 27062002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197948
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VILA NOVA DE GAIA

MATOSINHOSUL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 52 962; identificação de pessoa colectiva n.º 503778915; nú-
mero e data da apresentação: PC 82/23062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002270830

MATOSINHOSUL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 52 962; identificação de pessoa colectiva n.º 503778915; nú-
mero e data da apresentação: PC 82/23062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002270821

LUSORISCOS � PERITAGENS TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2869; identificação de pessoa colectiva n.º 503346764; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/200203.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2000946070

STAND BRITOCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2824; identificação de pessoa colectiva n.º 503344990; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 25/20021217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução.
Prazo da liquidação: três anos a contar de 14 de Novembro de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2000006124

R. BRANDÃO � COMÉRCIO PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5256; identificação de pessoa colectiva n.º 503871397; núme-
ro e data da apresentação: PC 5/181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203667

ESPERANÇA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8800; número e data da apresentação: PC 17/181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203665

MARIA CRISTINA ROCHA SANTOS
INDUSTRIAIS E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9409; número e data da apresentação: PC 21/181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203664

BRUSHES INTERNACIONAL (PORTUGAL) ESCOVAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 457; identificação de pessoa colectiva n.º 502136286; nú-
mero e data da apresentação: PC 1/251002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203622

MANUEL COELHO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8133; número e data da apresentação: PC 4/131202.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202561

CENTRO ELECTRÓNICO DA CIDADE NOVA DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1619; identificação de pessoa colectiva n.º 502651814; núme-
ro e data da apresentação: PC 4/171202.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202554

CONCONCEIÇÃO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1798; identificação de pessoa colectiva n.º 502685620; núme-
ro e data da apresentação: PC 3/250902.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000201694
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INTEGRAL � SERVIÇOS INTEGRAIS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 264; identificação de pessoa colectiva n.º 502464917; número
e data da apresentação: PC 4/200902.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

20 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000201745

SACIPOR � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 209; identificação de pessoa colectiva n.º 502312700; nú-
mero e data da apresentação: PC 2/270902.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à socieda-
de em epígrafe.

27 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000201741

RECUPERADORA AUTOMÓVEL GULPILHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 382; identificação de pessoa colectiva n.º 502320060; nú-
mero e data da apresentação: PC 7/190902.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à socieda-
de em epígrafe.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000201738

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA
DR. R. VAZ OSÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 628; identificação de pessoa colectiva n.º 501427546; nú-
mero e data da apresentação: PC 3/200902.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

20 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000201737

CANINDE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4011; identificação de pessoa colectiva n.º 503600210; número
e data da apresentação: PC 4/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

1 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002341087

A. ANDRÉ & CIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 024/880420; identificação de pessoa colectiva n.º 501967826;
número e data da apresentação: PC 5/13062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001996845

J. GUIMARÃES E RIBEIRO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 600; identificação de pessoa colectiva n.º 501581359; núme-
ro e data da apresentação: PC 10/160802.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

27 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000190576

COFESI � COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500079420; núme-
ro e data da apresentação: PC 33/310702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

21 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000190951

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR.A MARIA DA GRAÇA DUARTE NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 836; identificação de pessoa colectiva n.º 501105271; núme-
ro e data da apresentação: PC 2/261202.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

17 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000199121

ANTÓNIO FERNANDO FERREIRA BARBOSA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 271; identificação de pessoa colectiva n.º P 506730786;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20031110.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade unipessoal por quotas

1.º

A sociedade adopta a firma António Fernando Ferreira Barbosa,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa da Catazenda, 67, 4405-451,
São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de mobiliário, fabricação
de obras para a construção civil e montagem de trabalhos de carpin-
taria e caixilharia (CAE � 36 141).
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4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio António Fernando Ferreira
Barbosa.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio António
Fernando Ferreira Barbosa, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente

poderá comprar ou vender quaisquer bens móveis e automóveis, to-
mar de arrendamento quaisquer prédios ou tomar de trespasse ou à
exploração, quaisquer estabelecimentos, celebrando, alterando ou
distratando, quando for caso disso, os respectivos contratos.

§ 3.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga
da procuração adequada para o efeito.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004097337

MOTA & MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 742; identificação de pessoa colectiva n.º 502108770; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 10/20031120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo: 

Alteração do artigo 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
62 500 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
44 900 euros, pertencente ao sócio José Joaquim da Silva Mota e uma
do valor nominal de 17 600 euros, pertencente à sócia Palmira Gon-
çalves Mourão Mota.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

20 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004096853

ALBERTO SOUSA � TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 270; identificação de pessoa colectiva n.º P 505972280;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031110.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alberto Sousa � Transportes de
Passageiros, L.da e tem a sua sede na Avenida da República, 1466,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência pode mudar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como pode a sociedade criar e
manter sucursais e outras formas de representação social no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: transportador público rodoviá-
rio nacional e internacional de passageiros. Agência de viagens e tu-
rismo.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
95 000 euros pertencente ao sócio Alberto Emanuel Vieira Barbosa

de Sousa, e outra do valor nominal de 5000 euros pertencente ao sócio
Fernando Augusto Cerqueira Magro Monteiro dos Santos.

2 � Por deliberação de maioria de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao dobro do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nos termos que forem acordados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio
Alberto Emanuel Vieira Barbosa de Sousa e ao não sócio Joaquim Alves
Salgado, casado, residente na Rua da Quintinha, Serzedelo, Vila Nova
de Gaia, que desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do sócio gerente
Alberto Emanuel Vieira Barbosa de Sousa.

3 � Em ampliação dos poderes, a gerência poderá ainda:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, de e para

a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis, podendo efectuar
quaisquer contratos de leasing;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis para a
sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece da autorização da socieda-
de, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e depois dela aos sócios não cedentes nas cessões onerosas a estra-
nhos.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125233

VIBENA � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 088; identificação de pessoa colectiva n.º 500417539;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 4/20031111.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo: 

Aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 10 de Novembro de 2003.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004096888

M. R. T. I. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 276; identificação de pessoa colectiva n.º 504530763; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20031111.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo: 

Reforço: 200 000 euros em dinheiro, subscrito na proporção.
Artigos alterados: 2.º, 4.º e n.º 2 do 9.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial dos Terços, Via
Jean Piaget, 222, da freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de
Gaia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 250 000 euros, e está
dividido em duas quotas de 125 000 euros cada, que pertencem uma a
cada um dos sócios Mário Augusto Lopes Martins e Adélia Maria
Rodrigues da Silva.

ARTIGO 9.º

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004097299



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 31 � 6 de Fevereiro de 2004 2925

VILA ESTELA � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 406; identificação de pessoa colectiva n.º 502345977;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15, inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: (of.) 9, 10, 11 e 12/
20031110.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Aumento e redenominação.
Reforço: 3004,81 euros em dinheiro, subscrito na proporção (com

prévio ajustamento do capital social à soma das quotas redenominadas
em 0,01 euros), passando o capital a ser de 5000 euros, dividido em
duas quotas iguais de 2500 euros.

Cessação de funções de gerentes, Jorge Manuel Gouveia da Silva e
Paula Isabel da Silva Pereira Gouveia, renúncia.

Data: 11 de Agosto de 2003.
 Designação de gerentes: António José Reis de Castro Nogueira,

casado, residente na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 143, 2.º direi-
to, Porto e Irene Maria Teixeira Marques, casada, residente na Rua
de Isabel Mullier de Mesquita, 40, 1.º, direito, Valadares, Vila Nova de
Gaia.

Data: 11 de Agosto de 2003.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004096845

SANTARÉM
ABRANTES

MAGALHÃES & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 187/
601111; identificação de pessoa colectiva n.º 500175128; data da
entrega: 030612.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

24 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003088261

ALMEIRIM

SILVA & SANSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 604/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503653900; data da
apresentação: 030630.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2002, da sociedade em
epígrafe.

10 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002089256

BENAVENTE

POSTEJO � PREFABRICADOS DE CIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 260/
880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501931520.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 39, apresentação n.º 2/031103 � Projecto de fusão.
Modalidade da fusão: por incorporação.
Sociedade incorporante: POSTEJO � Pré-fabricados de Cimento, S. A.
Sociedade incorporada: POSBEIRA � Pré-fabricados de Cimen-

to, L.da, com sede em Castelo Velho, Ortiga, Mação.

O texto completo do projecto de fusão foi depositado na pasta da
sociedade.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001210680

AVISO

Os pedidos de publicação de convocatórias, avisos, leilões e correspondentes
rectificações na 3.ª série do Diário da República devem dar entrada nos serviços da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., até oito ou seis dias úteis antes da res-
pectiva publicação no diário normal ou em suplemento.
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