
S U M Á R I O

´́́DIARIO DA REPUBLICA´ ´

Sexta-feira, 27 de Fevereiro de 2004 Número 49

III
S É R I E

PARTE A

PARTE B

1. Concursos públicos
Órgãos de soberania ............................................... 4477
Autarquias ............................................................... 4500
Entidades particulares ............................................. 4513

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
Órgãos de soberania ............................................... 4519
Tribunais ................................................................. 4521
Autarquias ............................................................... 4524
Rectificações ........................................................... 4534

3. Diversos
Convocatórias ......................................................... 4535
Avisos ..................................................................... 4552
Rectificações ........................................................... 4553

4. Empresas � Registo comercial
Aveiro ..................................................................... 4557
Lisboa ...................................................................... 4557
Portalegre ............................................................... 4561
Porto ....................................................................... 4561





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 49 � 27 de Fevereiro de 2004 4477

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Superintendência dos Serviços do Material

Direcção de Navios

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Ministério da Defesa Nacional Divisão Administrativa e Financeira
Marinha, Superintedência dos Serviços
do Material, Direcção de Navios

Endereço Código postal
Base Naval de Lisboa 2810-001 Almada

Localidade/Cidade País
Alfeite/Almada Portugal

Telefone Fax
210901375 212747733

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 04/DN/2004.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de Sistemas de ECDIS (Electronic Chart Display and Information Data
System) para Unidades Navais.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A definir pela entidade adjudicante e situado dentro da Base Naval de Lisboa, sita
em: Alfeite, 2810-001 Almada.

Código NUTS PT 172 ALMADA

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 3 2 1 1 0 0 0 2 E 1 5 5 4 E 1 5 3 0 E 0 4 3 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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)
29 sistemas de ECDIS para unidades navais.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 6Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

0 7 0 5 2 0 0 4 3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
No prazo de seis dias após a notificação da adjudicação, deverá o adjudicatário
fornecer à entidade adjudicante uma caução de 5% do valor do contrato, excluindo
o IVA, como garantia de bom cumprimento.
Para garantir o eventual pagamento de adiantamentos, o adjudicatário deve prestar
uma caução de valor igual ou superior aos adiantamentos a efectuar.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados nos termos previstos no artigo
13.º 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)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituir em agrupamento complementar de empresas ou em consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, quando lhe seja adjudicado o fornecimento e
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
As exigidas no Título VIII do programa do 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 � 55%.
2 Mérito técnico � 25%.
3 Prazo de entrega � 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
03SFC0254 � Concurso público n.º 04/DN/2004.

0 5 0 4 2 0 0 4

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): 100 euros Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido à ordem do Conselho Administrativo da Direcção
de Navios, podendo ainda ser pago por transferência bancária para a conta
n.º 0268023225730 da CGD NIB n.º 035026800002322573030. Neste caso o
programa e o caderno de encargos só pode ser levandato contra a comprovação da
transferência que deve indicar a data desta e a entidade que a efectuou.

1 2 0 4 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo invervir os concorrentes e/ou seus represen-
tantes devidamente credenciados.

1 3 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas
Local: Sede da Direcção de Navios (endereço indicado em I.1),��� 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 referên-
cia útil
Programa: Sistema Integrado de Fiscalização e Controlo das Actividades da Pesca
(SIFICAP).
Projecto: incremento da capacidade naval de comunicações, registo e condução das
acções de fiscalização.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo indicado em II.3) não poderá exceder 31 de Dezembro de 2004.

1 3 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

13 de Fevereiro de 2004. � O Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, Sérgio Ferreira Topa. (CMG AN) 3000130990

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Ministério da Defesa Nacional Divisão Administrativa e Financeira
Marinha, Superintedência dos Serviços
do Material, Direcção de Navios

Endereço Código postal
Base Naval de Lisboa 2810-001 Almada

Localidade/Cidade País
Alfeite/Almada Portugal

Telefone Fax
210901375 212747733

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 02/DN/2004.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de Emissores-Receptores VHF-FM e acessórios diversos.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A definir pela entidade adjudicante e situado dentro da Base Naval de Lisboa, sita
em: Alfeite, 2810-001 Almada.

Código NUTS PT 172 ALMADA
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 2 3 2 0 0 0 0 4 E 1 5 5 4 E 1 5 3 0 E 0 4 3 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-00 0 0 0 0 0 0 0 0 E 1 5 5 4 E 1 5 3 0 E 0 4 3 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 1 4 0 0 0 0 0 0 E 1 5 5 4 E 1 5 3 0 E 0 4 3 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 2 3 4 2 3 0 0 5 E 1 5 5 4 E 1 5 3 0 E 0 4 3 6

00.00.00.00-0 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) 300 TX/RX VHF-FM Portáteis, dos quais 44% com alimentadores de 220 V
AC, e 56% com alimentadores 110 V AC (não incluir os acessórios �mãos li-
vres�);

b) 100 acessórios para comunicações mãos livres;
c) 10 baterias iões de lítio;
d) 5 Micro/Altifalante externo.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 4Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

0 5 0 4 2 0 0 4 3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
No prazo de seis dias após a notificação da adjudicação, deverá o adjudicatário
fornecer à entidade adjudicante uma caução de 5% do valor do contrato, excluindo
o IVA, como garantia de bom cumprimento.
Para garantir o eventual pagamento de adiantamentos, o adjudicatário deve prestar
uma caução de valor igual ou superior aos adiantamentos a efectuar.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados nos termos previstos no artigo
13.º 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)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituir em agrupamento complementar de empresas ou em consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, quando lhe seja adjudicado o fornecimento e
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
As exigidas no Título VIII do programa do 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) £
1 Mérito técnico � 60%.
2 Preço � 35%.
3 Assitência técnica/serviço pós-venda � 5%.

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
03SFC0192 � Concurso público n.º 02/DN/2004.

1 2 0 3 2 0 0 4

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): 100 euros Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido à ordem do Conselho Administrativo da Direcção
de Navios, podendo ainda ser pago por transferência bancária para a conta n.º
0268023225730 da CGD NIB n.º 035026800002322573030. Neste caso o pro-
grama e o caderno de encargos só pode ser levandato contra a comprovação da
transferência que deve indicar a data desta e a entidade que a efectuou.

1 7 0 3 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo invervir os concorrentes e/ou seus represen-
tantes devidamente credenciados.

1 8 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: Sede da Direcção de Navios (endereço indicado em I.1),��� 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 referên-
cia útil
Programa: Sistema Integrado de Fiscalização e Controlo das Actividades da Pesca
(SIFICAP).
Projecto: incremento da capacidade naval de comunicações, registo e condução das
acções de fiscalização.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo indicado em II.3) não poderá exceder 31 de Dezembro de 2004.

1 3 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

13 de Fevereiro de 2004. � O Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, Sérgio Ferreira Topa. (CMG AN) 3000130993
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Torres Vedras

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
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
Centro Hospitalar de Torres Vedras Serviços de Aprovisionamento do Centro

Hospitalar de Torres Vedras

Endereço Código postal
Rua Dr. Aurélio Ricardo Belo 2560-324 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351261319300 +351261319264

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprov@hdtvedras.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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)

2 5Categoria 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
Concurso público n.º 100008/2004.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisiação de serviços de especialistas em Obstetrícia/Ginecologia, para a presta-
ção de serviços de urgência.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Centro Hospitalar de Torres Vedras, Rua Dr. Aurélio Ricardo Belo, 2560-324 Tor-
res Vedras.

Código NUTS PT131
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 5 2 5 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-08 5 1 2 1 2 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-08 5 1 1 1 3 2 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-08 5 1 1 1 3 0 0 3

00.00.00.00-0 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   £         SIM   T

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Prestação dos serviços necessários durante a vigência do concurso.

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 adjudi-
cação

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

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
No pagamento até 90 dias a contar da data de emissão das facturas relativas à pres-
tação dos serviços, os adjudicatários não terão direito a juros de mora.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
O documento constante na alínea a) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, anexo 2.
O documento constante na alínea b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, anexo 1.

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
As entidades concorrente deverão englobar, nas suas candidaturas, as listas
nominativas dos médicos que irão prestar serivços neste centro hospitalar, as quais
deverão incluir a indicação dos respectivos números da Ordem dos Médicos, e in-
dicar que possuem a especialidade em Obstetrícia/Ginecologia.

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

Médicos inscritos na Ordem dos Médicos na especialidade em Obstetrícia/Gineco-
logia.

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

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

IV.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
N.º 100008/2004.

1 2 0 3 2 0 0 4

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): �������� Moeda: ��������

Condições e forma de pagamento

1 9 0 3 2 0 0 4

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): 10 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 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 todos os interessados, podendo apenas intervir os representantes
dos concorrentes devidamente credenciados.

2 2 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Sala n.º 1 dos Serviços de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Tor-
res Vedras, sito na Rua Dr. Aurélio Ricardo Belo em Torres Vedras,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 3 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

13 de Fevereiro de 2004. � O Director C. H. T. V., Fernando
Carvalho Melo. 3000130941

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
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
Centro Hospitalar de Torres Vedras Serviços de Aprovisionamento do Centro

Hospitalar de Torres Vedras

Endereço Código postal
Rua Dr. Aurélio Ricardo Belo 2560-324 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351261319300 +351261319264

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprov@hdtvedras.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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 £
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II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

2 5Categoria 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
Concurso público n.º 100009/2004.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Contratação de pessoal médico especialista em Obsetrícia/Ginecologia para contra-
tos de avença.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Centro Hospitalar de Torres Vedras, Rua Dr. Aurélio Ricardo Belo, 2560-324 Tor-
res Vedras.

Código NUTS PT131
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-08 5 1 4 1 0 0 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-08 5 1 2 1 2 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-08 5 1 1 1 3 2 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-08 5 1 1 1 3 0 0 3

00.00.00.00-0 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   £         SIM   T

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Prestação dos serviços necessários durante a vigência do concurso.

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 adjudi-
cação

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

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Retribuição mensal calculada com base no número de horas prestadas por valor
hora definido.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)

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
Curriculum Vitae.
Declaração de início de actividade para efeito tributários.
Inscrição no colégio da especialidade de Obstetrícia/Ginecologia.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

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

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

Médicos inscritos na Ordem dos Médicos na especialidade em Obstetrícia/Gineco-
logia.

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

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
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
N.º 100009/2004.

1 2 0 3 2 0 0 4

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): �������� Moeda: ��������

Condições e forma de pagamento

1 9 0 3 2 0 0 4

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): 11 horas.
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IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 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 todos os interessados, podendo apenas intervir os representantes
dos concorrentes devidamente credenciados.

2 2 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
Local: Sala n.º 1 dos Serviços de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Tor-
res Vedras, sito na Rua Dr. Aurélio Ricardo Belo em Torres Vedras,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 3 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

13 de Fevereiro de 2004. � O Director C. H. T. V., Fernando
Carvalho Melo. 3000130942

Hospital de São João

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1421 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de diverso material eléctrico (lampadas, cabos eléctricos, armaduras,
etc...) para uso do S. M. E., durante o ano 2004.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João � Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 1 6 8 1 4 1 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A indicada no caderno de encargos.

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 adjudi-
cação

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa de concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa de concurso.

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

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou, declaração bancária.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de fornecimentos de bens da natureza dos agora postos a concurso, nos últi-
mos três anos, com indicação dos destinatários.
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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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

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

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

1 6 0 3 2 0 0 4
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): 5 euros Moeda: Euro

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

2 2 0 3 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

2 3 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004. � A Directora do Departamento de
Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000130759

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1421 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de diverso material para gases (gases industriais, acessórios diversos,
etc...) para uso do S. M. E., durante o ano 2004.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João � Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 4 1 1 1 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 8 6 3 3 3 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A indicada no caderno de encargos.
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II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa de concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa de concurso.

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

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou, declaração bancária.

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

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
4/2004-E.

1 6 0 3 2 0 0 4

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): 5 euros Moeda: Euro

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

2 2 0 3 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

2 3 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 14 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento/Sector Equipamento (piso 01),���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004. � A Directora do Departamento de
Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000130760

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1421 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de diverso material para electromedicina (sensores, braçadeiras, etc...),
para uso do S. M. E., durante o ano 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 � Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 8 6 3 3 3 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A indicada no caderno de encargos.

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 adjudi-
cação

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa de concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa de concurso.

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

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou, declaração bancária.

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

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
5/2004-E.

1 7 0 3 2 0 0 4

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): 5 euros Moeda: Euro

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

2 3 0 3 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

2 4 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004. � A Directora do Departamento de
Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000130762

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal
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Telefone Fax
225512100 � ext.: 1421 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de diverso material de pichelaria (tubos, curvas, joelhos, etc...) para uso
do S. M. E., durante o ano 2004.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João � Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 8 8 1 5 2 1 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A indicada no caderno de encargos.

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 adjudi-
cação

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa de concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa de concurso.

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

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou, declaração bancária.

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

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
6/2004-E.

1 7 0 3 2 0 0 4

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): 5 euros Moeda: Euro

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

2 3 0 3 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

2 4 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 14 horas e 30 minutos.
Local: Departamento de Aprovisionamento/Sector Equipamento (piso 01),���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
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1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004. � A Directora do Departamento de
Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000130764

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 � ext.: 1421 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de diversos materiais (óleos, massas, tintas, colas, ferragens, etc...) para
uso do S. M. E., durante o ano 2004.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João � Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 8 8 0 0 0 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A indicada no caderno de encargos.

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 adjudi-
cação

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa de concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa de concurso.

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

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou, declaração bancária.

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

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
7/2004-E.

1 8 0 3 2 0 0 4

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): 5 euros Moeda: Euro

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

2 4 0 3 2 0 0 4

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): 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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9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

2 5 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004. � A Directora do Departamento de
Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000130766

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
351 225512100 � ext.: 1421 351 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

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.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

5 0Categoria de serviços   00

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços de manutenção (preventiva e correctiva) da Central Térmica,
para o ano 2004, em apoio à equipa do próprio Hospital de São João � Porto.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João � Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-05 0 5 3 1 1 0 0 7

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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

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

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa de concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa de concurso.

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

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou, declaração bancária.

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

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
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
8/2004-E.

1 7 0 3 2 0 0 4

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): 10 euros Moeda: Euro

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

2 4 0 3 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

2 5 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004. � A Directora do Departamento de
Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000130768

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
Hospital de São João Departamento de Aprovisionamento

Sector de Equipamento (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda Prof. Hernani Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
351 225512100 � ext.: 1421 351 225504463

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

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.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

5 0Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços de manutenção na área de electricidade geral, para o ano
2004, no Hospital de São João � Porto.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital de São João � Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-05 0 7 1 1 0 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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

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

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos indicados no artigo 6.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme o anexo I do programa de concurso.
Declaração conforme o anexo II do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos (ano
a ano preferencialmente), o volume global dos seus negócios;
Ou, declaração bancária.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados no n.º 4 do artigo 6.º do programa do concurso.
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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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
9/2004-E.

1 8 0 3 2 0 0 4

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): 10 euros. Moeda: Euro.

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

2 5 0 3 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os interessados no processo; só podem intervir os interessados e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

2 6 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004. � A Directora do Departamento de
Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000130770

Instituto Nacional de Emergência Médica

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
Instituto Nacional
de Emergência Médica

Endereço Código postal
Rua Almirante Barroso, 36 1000-013

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213508100 213508170

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.inem.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T

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.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1Categoria de serviços   00
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviço de assistência e manutenção da frota de viaturas do INEM.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 191.º, do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para prestação de serviço de assistência e manuten-
ção da frota de viaturas do INEM.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Todo o território nacional.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-05 0 1 1 1 0 0 0 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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   £
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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 adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a prestação do serviço terá de apresentar cau-
ção no valor de 5% do valor da adjudicação.

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.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.
2 Capacidade técnica de intervenção.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
C. P. 8/2004.

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): 25 euros Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento

1 2 0 4 2 0 0 4

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

Até 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)
Acto público.

1 3 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: O 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    £

1 3 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

13 de Fevereiro de 2004. � A Directora dos Serviços Administra-
tivos, Margarida Bentes de Oliveira. 3000130995

Instituto Português do Sangue

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Instituto Português do Sangue

Endereço Código postal
Parque de Saúde de Lisboa, 1749-005 Lisboa
Avenida do Brasil, 53, Pav. 17

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217821014 217956492

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisio@ips.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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.1.3) 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
Concurso público n.º 1-70001/2004 para fornecimento de equipamentos de labora-
tório, para o Centro Regional de Saúde do Porto, Instituto Português do Sangue.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público para fornecimento de equipamentos de laboratório, para o Centro
Regional de Sangue do Porto � Instituto Português do Sangue, categoria
33.25.34.52.1, da classificação estatística de produtos por actividade a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 2195/2002, do Conselho, de 16 de Outubro, publicado
no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L239/1, de 17 de Dezembro.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Centro Regional de Sangue do Porto, sito na Estrada Interior da Circunvalação,
Hospital Magalhães Lemos, 4149-003 Porto.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 3 2 5 3 4 5 2 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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   £         SIM   T

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

6 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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 cumprimento pontual das suas obrigações, o adjudicatário prestará
uma caução de 5% do montante global da prestação de serviços, com exclusão do
IVA, nos termos das disposições dos artigos 69.º e 71.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.

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 a um agrupamento de empresas, estas constituir-se-ão,
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, numa única entidade jurídica ou
consórcio em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Elementos e formalidades necessárias à apreciação das condições de carácter jurídi-
co: os previstos no programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Elementos e formalidades necessárias à apreciação das condições de carácter técni-
co: os previstos no programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Elementos e formalidades necessárias à apreciação das condições de carácter técni-
co: os previstos no programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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.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

0 5 0 4 2 0 0 4
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): 100 euros acrescidos da taxa legal de IVA em vigor (as
despesas de expedição, no caso de envio pelo correio) Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento
Em numerário, cheque ou vale do correio.

0 5 0 4 2 0 0 4

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): ��������

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 £ £ ��������

9 0

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

Até 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 ao referido acto assistir qualquer interessado; porém, só aos concorrentes
ou seus representantes, devidamente credenciados, será facultado nele intervir.

0 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Biblioteca do Instituto Português do Sangue, Parque de Saúde de Lisboa,
Avenida do Brasil, 53, Pav. 17, 1749-005 Lisboa,��� 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.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 referên-
cia útil
FEDER � Metodologia automática na preparação de Pool de plaquetas.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do artigo 195.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de Junho.
O contrato, a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre contratos públicos, apro-
vado, pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

1 1 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

10 de Fevereiro de 2004. � A Subdirectora do IPS, Leonilde Lopes.
3000130957
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto das Estradas de Portugal

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos 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)
ga@iestradas.pt www.iestradas.pt

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República n.º 26, de 31 de Ja-
neiro de 2004, 3.ª série, para a elaboração da prestação de serviços «programa de
monitorização da flora e da fauna � IC 27 � Monte Francisco/Odeleite» infor-
mam-se os concorrentes de que foram juntas às peças patentes do concurso cópias
dos esclarecimentos prestados.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Catarino. 3000130968

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério das Obras Públicas Direcção de Estradas
Transportes e Habitação de Coimbra
Instituto das Estradas de Portugal

Endereço Código postal
Avenida Cónego Duarte, Edif. Quinta 3030-215
das Varandas

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239794500 239794555

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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 341 � Iluminação pública da variante de Traveiro».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na execução de uma rede de iluminação pública na EN 341,
entre o nó de acesso à A 1 e a Ponte do Açude (Coimbra).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Concelho de Coimbra

Código NUTS 3 � Baixo Mondego
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 3 1 6 1 1 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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)
Extensão total: 4180 metros.
O preço base do concurso é de 740 000 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

1 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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 são exigíveis, nesta fase.

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 o financiamento terá como fonte o orçamento
do estado português e os encargos serão satisfeitos em conta da dotação de inves-
timento do plano consiganda ao Instituto das Estradas de Portugal.

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 empresa, sem que entre eles exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
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públicas. No caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidaria, agrupamento complementar de empresas agru-
pamento europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado classificação de empreiteiro
de obras púúblicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações �
1.ª subcategoria da 5.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global da proposta;

b) Para os concorrentes não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, deverão apresentar certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta em
concurso e emitido por autoridade competente de Estado pertencente ao espa-
ço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;

c) Para os concorrentes não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados deverão apresentar os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos termos do
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes
satisfazer, com base na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro e no quadro
de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, os se-
guintes valores:

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

No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá
pelo menos uma delas satisfazer os valores indicados;

d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obras
posta a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:

d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idênti-
ca natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior 440 000 euros;

d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra,
seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, ás suas exigências téc-
nicas;

d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integra-
dos na empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social e, se for o caso, certificao equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser
acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social
no espaço económico europeu;

b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição 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 estabeleci-
mento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que
respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu;

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

a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades
da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emiti-
do pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal;

b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo» e, se for o caso, documento
equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de
inicio de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;

c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou
IRS, acompanhadas do respectivo Anexo I, relativas ao último exercício e aos
anos de 1999, 2000 e 2001 (Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro), e, se
for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declara-
ção.

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 o director técnico da
empreitada, o representante permanente do empreiteiro na obra, o técnico com
experiência na área da qualidade, o qual assumirá funções de responsável por
aquela área e o engenheiro responsável pela área de Segurança e Saúde;

b) Lista 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 equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de caracte-
rísticas 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 téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £        SIM    £

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 aplicá-
vel)
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 Valia técnica da proposta, 50%.

a1) Programa de trabalhos, 25%;
a2) Memória justificativa e descritiva, 17%;
a3) Sistema de segurança e saúde no trabalho, a que se refere a cláusula n.º

16.6 do programa de concurso, 5%;
a4) Plano de pagamento, 3%.

2 Valia técnica da proposta, 50%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
N.º 1/2004-ILU.

1 0

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): 176,12 euros. Moeda: Euro.
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Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao Instituto das Estradas de Portugal.

2 5 0 3 2 0 0 4

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): 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

2 6 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: IEP � Direcção de Estradas de Coimbra, sita na Avenida Cónego Urbano
Duarte, Edif. Quinta das Varandas, 3030-215 Coimbra,��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da empreitada inclui Sábados, Domingos e feriados.
A data referida no ponto II.3) deste anúncio conta-se a partir da consignação e não
da adjudicação.

1 6 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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 Fevereiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Catarino. 3000131227

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
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
Secretaria Regional da Habitação
e Equipamentos � Direcção Regional
de Obras Públicas e Transportes
Terrestres

Endereço Código postal
Largo do Colégio, 4 9500 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296282179 296285621

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info@droptt.raa.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 £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de voos aerofotogramétricos a cores, das ilhas de São
Miguel, Terceira, São Jorge e Faial, da Região Autónoma dos Açores.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços de voos aerofotogramétricos a cores, à escala 1:18000 das
ilhas de São Miguel, Terceira, São Jorge e Faial, da Região Autónoma dos Açores,
no total de 156 900 Ha.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Região Autónoma dos Açores, nas ilhas de Sâo Miguel, Terceira, São Jorge e Faial.

Código NUTS PT200 Região Autónoma dos Açores
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 8 1 1 2 0 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-06 2 2 3 0 0 0 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Os serviços integram-se nos códigos, 74.81.25 � serviços de fotografia aérea,
62.20.30 � serviços de aluguer de aeronavescom tripulação, da classificação esta-
tística de produtos por actividade (CPA).

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)
Cobertura aerofotográfica de 156 900 Ha, repartida por quatro ilhas. As propostas
dos concorrentes devem contemplar a totalidade dos trabalhos.

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

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 adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O adjudicatário garantirá, por caução no valor de 5% do valor total da adjudicação,
o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração do
contrato da prestação de serviços.

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 dos
Açores, através da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos.

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
agrupamento satisfaçam as disposições legais e comprovem, em relação a cada uma
das empresas, os requisitos exigidos no programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante a en-
tidade adjudicante, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes
da proposta.
No caso de a adjudicação da prestação de serviços ser feita a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade jurídica 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
1 � Os concorrentes devem ser possuidores de alvará que os habilite para o exer-
cício da actividade de fotografia aérea e outras formas de detecção remota no domí-
nio da produção de cartografia.
2 � No caso de na ordem jurídica do país de origem do concorrente não existir
documento idêntico ao especialmente requerido, pode o mesmo ser substituído por
declaração sob compromisso de honra feita pelo concorrente perante uma autorida-
de judiciária ou administrativa, notário ou outra autoridade competente do país de
origem.
3 � No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o com-
põe deve apresentar o documento referido no n.º 1.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, ob-
jecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra
matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do programa de
concurso.

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

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

b) Declaração relativa ao volume global de negócios da empresa e ao seu volume
de negócios relativo aos serviços a que o contrato diz respeito no decurso
dos três últimos exercícios financeiros;

c) Outro documento susceptível de comprovar a capacidade financeira do concor-
rente, acompanhado de declaração justificativa da dificuldade de apresentação
de qualquer um dos documentos supra indicados, nos termos e para os efeitos
dos n.os 3 e 4 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos relativos a pro-
dução de fotografia aérea para cartografia topográfica, descriminando os destina-
tários, data de início e conclusão dos trabalhos, escala dos levantamentos, áre-
as cartografadas, montantes;

b) Descrição do equipamento técnico que será utilizado pelo concorrente na exe-
cução dós trabalhos, com indicação da marca, modelo, número, proprietário,

local onde se encontra, certificado do seu estado de conservação e funciona-
mento (obrigatório para equipamento de aquisição de fotografia aérea, topogra-
fia, fotogrametria e �scanning� fotogramétrico), obtido há menos de três anos,
passado por entidade competente;

c) Indicação do director técnico dos trabalhos, que será um técnico habilitado
com licenciatura em Engenharia Geográfica ou similar, e com experiência profis-
sional na área da cartografia;

d) Indicação dos técnicos afectos à execução dos trabalhos.

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

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 Qualidade técnica da proposta.
2 Preço.

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 internacional n.º 1/DROPTT/04.

1 5 0 3 2 0 0 4

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): 125 euros Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O valor é por exemplar e será acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar em
numerário ou cheque passado à ordem do tesoureiro da secretaria regional da pre-
sidência para as finanças e planeamento.
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2 9 0 3 2 0 0 4

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): 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

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

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

3 0 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas
Local: Indicado em I.1,��� dias a contar da publicação do anúncio no Diá-
rio 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil
Projecto de elaboração de elementos cartográficos de apoio ao planeamento, à ges-
tão local e ao ordenamento do território/programa de iniciativa comunitária
INTERREG III-B.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O processo de concurso pode ser examinado no serviço indicado no anexo A, du-
rante as horas normais de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).
As propostas e os documentos que as acompanham são obrigatoriamente redigidos
na língua portuguesa. Porém, os documentos, quando, pela sua própria natureza ou
origem, estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar
de um dos seguintes documentos:

1 � Tradução devidamente legalizada;
2 � Tradução não legalizada mas acompanhada de declaração do concorrente

nos termos da qual este declare aceitar a prevalência dessa tradução não le-
galizada, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos à boa compreensão e
interpretação dos elementos expostos até 27 de Fevereiro de 2004.
Os pedidos devem ser solicitados por escrito, ao júri do concurso para a morada
indicada no anexo A.
Os esclarecimentos serão prestados pelo júri, por escrito, até 15 de Março de 2004.

0 6 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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
Divisão de Topografia, Desenho Eng.ª Luísa Magalhães
e Cartografia

Endereço Código postal
Rua Dr. João Francisco Sousa, 30 9500-187 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296302570 296642892

Correio electrónico Endereço internet (URL)
d.cartografia@srhe.raa.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão de Topografia, Desenho Eng.ª Luísa Magalhães
e Cartografia

Endereço Código postal
Rua Dr. João Francisco Sousa, 30 9500-187 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296302570 296642892

Correio electrónico Endereço internet (URL)
d.cartografia@srhe.raa.pt

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

Organismo À atenção de
Divisão de Topografia, Desenho Eng.ª Luísa Magalhães
e Cartografia

Endereço Código postal
Rua Dr. João Francisco Sousa, 30 9500-187 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296302570 296642892

Correio electrónico Endereço internet (URL)
d.cartografia@srhe.raa.pt

5 de Fevereiro de 2004. � O Director Regional de Obras Públicas
e Transportes Terrestres, João António Ferreira Ponte.

1000250339

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional de Saúde

Hospital do Divino Espírito Santo

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital do Divino Espírito Santo Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Grotinha, Matriz 9500 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada São Miguel, Açores Portugal

Telefone Fax
296203000 296203081

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@hdes.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T
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I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra 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
Fornecimento de medicamentos � correctivos da volémia e das alterações
hidroelectrolíticas.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de medicamentos � correctivos da volémia e das alterações
hidroelectrolíticas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Recepção da farmácia do Hospital do Divino Espírito Santo.

Código NUTS PT200
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 4 4 1 6 0 0 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
24.42.

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 quantidade dos medicamentos que se pretende adquirir no âmbito do presente
procedimento encontra-se definida no anexo 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

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

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

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

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

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo quando lhe forma 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
Conforme o caderno de encargos.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
As indicadas no artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
As indicadas no artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
As indicadas no artigo 10.º 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 aplicá-
vel)
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/qualidade.
2 Prazo de entrega.

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 internacional n.º 12/2003.
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0 1 0 4 2 0 0 4

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): 25 euros Moeda: euros

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou em cheque, debitando-se custos de expedição no caso de envio
pelo correio.

0 1 0 4 2 0 0 4

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): ��������

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

1 2 0

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

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

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

0 2 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: ��������������������������������
���������,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 0 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

10 de Fevereiro de 2004. � O Administrador Delegado, (Assina-
tura ilegível.) 1000250343

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Câmara Municipal de Cantanhede

Endereço Código postal
Praça Marquês de Marialva 3060-909 Cantanhede

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231419000 231419009

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dags@cm-cantenhede.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra 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
Escolha de uma pá-carregadora de rodas para o D. O., para eventual aquisição atra-
vés de locação finaneira � com retoma de pá-carregadora JCB 435 do ano de 1992.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Escolha de uma pá-carregadora de rodas, com as características técnicas referidas
nas designadas condições especiais, que se encontram anexas ao caderno de encargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O fornecimento será entregue no concelho de Cantenhede, distriro de Coimbra.

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
O presente fornecimento insere-se na categoria 29.52.2, subcategoria 29.52.25 do
Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, publicado no n.º L177, do Jornal
Oficial da União Europeia, de 22 de Juho de 1998.

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)
Uma pá-carregadora com rodas, com retoma pá-carregadora JCB 435 do ano de
1992.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado por sistema leasing após concurso a realizar para o
efeito. O financiamento terá como fonte o Orçamento da Câmara Municipal de
Cantanhede.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
(Não aplicável.)

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos ao presente concurso os concorrentes devidamente habilita-
dos para este tipo de prestação de serviços que, no momento do seu encerramento
possuam capacidade técnica e financeira para cumprir as condições estabelecidas
para o efeito, não se encontrem abrangidos pelos condicionalismos descritos no
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99 e satisfaçam ao que dispôem todos os artigos
do processo de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos no ponto 6 do programa de
concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos no ponto 6 do programa de
concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos no ponto 6 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    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)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
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   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T

a) Características técnicas e qualitativas do equipamento, 30%;
b) Preço, 30%;
c) Assistência técnica na região, 25%;
d) Prazo de entrega, 15%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
C. P. n.º 03/2004.

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): 25 euros, IVA excluído à taxa em vigor Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque passado a favor do tesoureiro da CMC, acres-
cido de portes de correio, em caso de envio por esta via.

3 1 0 3 2 0 0 4

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): 16 horas e 45 minutos

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

0 1 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas
Local: Edifício dos Paços do Concelho, sala Dr. Silva Pereira,��� 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.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Para além do previsto no n.º 1 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas, por um prazo
suplementar de 30 dias de calendário, contados a partir do terminus do prazo legal-
mente estipulado.
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0 6 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

6 de Fevereiro de 2004. � O Vice-Presidente com competências
delegadas, João dos Reis Alegre de Sá. 1000249009

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Anúncio

Concurso público internacional para concessão de explo-
ração do serviço público de apoio à aviação civil no
Aeroporto Municipal de Cascais � Processo C-263/2004.

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Cascais,
Praça 5 de Outubro, 9, 2754-501 Cascais (telefone: 214825000; fax:
214865977), Portugal.

2 � O presente concurso tem por objecto a concessão de explo-
ração do serviço público de apoio à Aviação Civil no Aeroporto
Municipal de Cascais.

a) A referência à classificação estatística de produtos de acti-
vidade, é a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia, de 22 de Junho de 1998; categoria 63.23.1 �
outros serviços auxiliares do transporte aéreo. Subcategoria
63.23.11, serviços de exploração de instalações aero-
portuárias.

b) Conforme o artigo 9.º, 10.º e 11.º do caderno de encargos;
c) Não aplicável;
d) Não aplicável.

3 � Aeroporto Municipal de Cascais � Tires.
4 � A concessão terá a duração de vinte anos, a partir da data da

consignação das instalações e equipamentos, prevista no artigo 37.º
do caderno de encargos.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e estejam autorizadas a
concessionar os serviços objecto do presente concurso.

6 � Não aplicável.
7 � A concessão é por preço global, para a totalidade do que é

concessionado pela CMC.
8 � Não são admitidas propostas com variantes, para efeitos do

artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
9 � As descrições dos elementos e formalidades necessários à

apreciação das condições de carácter técnico e económico que os
concorrentes devam preencher, são as constantes dos n.os 1 e 2 do
artigo 11.º do programa de concurso.

10 � Se se tratar de um grupo de concorrentes estes devem decla-
rar a intenção de se constituírem juridicamente em sociedade anóni-
ma de acordo com o artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

11 � a) O programa de concurso, caderno de encargos, cláusulas
técnicas e outros elementos complementares poderão ser examina-
dos na divisão de aprovisionamento, secção de compras na Travessa
de Afonso Sanches, 7, 1.º, em Cascais, todos os dias úteis das 9 horas
às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, desde a data de
publicação deste anúncio no Diário da República e até ao dia e hora
do acto público do concurso.

b) No caso de pretenderem o envio dos referidos documentos pelo
correio, deverão formular esse pedido até 15 dias antes do termo para
apresentação das propostas, enviando cheque à ordem do tesoureiro
do Município de Cascais.

c) Até à data limite de entrega das propostas e das 9 horas às 13
horas e das 14 horas às 16 horas, poderão ser obtidas cópias autenti-
cadas dessas peças, mediante o pagamento de 2500 euros com 19%
de IVA incluído.

12 � a) As propostas devem ser entregues directamente ou envi-
adas através de carta registada com aviso de recepção para divisão de
aprovisionamento, secção de compras, Travessa de Afonso Sanches,
7, 1.º, 2750-283 Cascais, Portugal.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e 30
minutos do 60.º dia, a contar da data de publicação do anúncio que
for publicado em último lugar, no Diário da República e no Jornal
Oficial da União Europeia.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, assim
como todos os documentos que a acompanham, sendo aplicável rela-
tivamente a estes últimos o disposto no n.º 1 do artigo 51.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 Junho.

13 � a) Pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao do termo do
prazo de entrega das propostas, na sala das sessões dos Paços do
Concelho da Câmara Municipal de Cascais, sito na Praça 5 de Outu-
bro, 9, em Cascais, procede-se, em acto público, à abertura dos invó-
lucros recebidos.

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas po-
dendo intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente
credenciados.

14 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta considerada mais vantajosa, de acordo com os crité-
rios indicados por ordem decrescente de importância, que são as se-
guintes:

1 � Valor da percentagem da renda variável proposta;
2 � Valor da renda fixa proposta;
3 � Experiência dos membros do agrupamento concorrente

em actividade igual ou similar à do objecto da concessão;
4 � Valia técnica dos membros do agrupamento concorrente

em actividades ligadas ao sector da Aeronáutica Civil ou
Militar;

5 � Qualidade geral da proposta.

15 � As propostas são válidas por 180 dias, contados da data li-
mite para a entrega das propostas, prorrogado por iguais períodos nos
termos do artigo 17.º do programa de concurso.

16 � A caução a prestar para admissão ao concurso é de 60 000
euros. A caução a prestar nos termos do artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, será no montante igual ao valor de 10 anos de renda anual
que deverá ser actualizada de 12 em 12 meses, com exclusão do IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio de informação prévia.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial da União
Europeia, na L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública em 13 de Fevereiro de 2004.

20 � A data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 13 de Fevereiro de 2004.

21 � Este anúncio foi enviado para o serviço das Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias em 13 de Fevereiro de 2004.

Considerando que:
a) A gestão de uma infra-estrutura aeroportuária como as do Ae-

roporto Municipal de Cascais, deve ser flexível e dinâmica, em per-
manente adaptação às novas exigências tecnológicas e atenta às con-
dições dos mercados;

b) Estas características normalmente não se compadecem com os
constrangimentos de natureza legal, financeira e técnica, que se con-
tinuam a colocar à administração pública, designada mente às autarquias
locais;

c) A rentabilização e consequente viabilização do Aeroporto Mu-
nicipal de Cascais exigem um conjunto de investimentos que não são
suportáveis pelo orçamento municipal e que encontrarão com maior
facilidade resposta no âmbito privado;

d) A resolução desta questão, que desde há muito se coloca ao
Município de Cascais, constitui um desiderato mobilizador da procura
da solução que mais se adequasse e salvaguardasse os interesses muni-
cipais;

e) No âmbito do presente processo de concessão da exploração
encontra-se salvaguardada a plenitude dos interesses dos trabalhado-
res afectos àquela infra-estrutura;

f) A legislação existente permite promover processos de conces-
são de exploração, precisamente com o intuito de dar resposta aos
condicionalismos inerentes à gestão pública, no que se refere a aero-
portos municipais;

g) Se está a verificar um contínuo e substancial crescimento da
procura proveniente de tráfego comunitário e internacional da avia-
ção geral e regional de pequeno e médio porte.

Proponho:
1 � A abertura de um «concurso público internacional para a

concessão de exploração do serviço público de apoio à Aviação Civil
no Aeroporto Municipal de Cascais», nos termos do Decreto-Lei
n.º 240/95, de 13 de Setembro, e de acordo com o caderno de encar-
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gos, programa de concurso e respectivos anexos que se juntam, pos-
sibilitando que entidades devidamente qualificadas para o efeito ve-
nham a explorar esta importante infra-estrutura aeroportuária.

2 � A aprovação das comissões do concurso com a seguinte com-
posição:

2.1 � Comissão de abertura do concurso:

Presidente � Dr. João Mário Ruivo Carrapiço, DJA;
Vogal � Dr.ª Mafalda Paula, DGF, que substitui o presidente

nas suas ausências e impedimentos;
Vogal � Dr. Paulo Santos, DGF;
Suplentes � Dr.ª Cristina Rodrigues Almeida, DJA; Dr. Luís

Manuel Martins Guerreiro, GAMU.

2.2 � Comissão de análise de propostas:

Presidente � Vereador Manuel Andrade;
Vogal � Dr. Henrique Velez, DLE, que substitui o presidente

nas suas ausências e impedimentos;
Vogal � Dr.ª Ana Mafalda Noronha, DGF;
Suplentes � Dra Paula Tavares, DLAE; Dr. Paulo Santos, DGF;
Apoio técnico � Cor. Morais da Silva, aeroporto; Dr. José

Galvão, Jurista.

10 de Abril de 2003. � O Vereador, Manuel Andrade.

12 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, António
d�Orey Capucho. 3000130967

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal Presidente
de Ferreira do Zêzere da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Praça Dias Ferreira 2240-341 Ferreira do Zêzere

Localidade/Cidade País
Ferreira do Zêzere Portugal

Telefone Fax
2498360150 249360169

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-ferreiradozezere.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de «plano de valorização e dinamização do espaço urbano de Ferreira
do Zêzere � Zona de Intervenção I».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A presente empreitada diz respeito à requalificação urbana de parte da Vila de
Ferreira do Zêzere, consistindo na pavimentação ou repavimentação de arruamentos

de estacionamentos e passeios, drenagem pluvial, iluminação pública, arborização,
mobiliário urbano e execução de passadeiras, abrangendo os seguintes trabalhos:

Movimento de terras;
Pavimentação;
Serralharias;
Diversos;
Drenagem de águas pluviais;
Arborização;
Mobiliário urbano;
Sinalização rodoviária;
Iluminação.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Vila de Ferreira do Zêzere.

Código NUTS Médio Tejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 0 0 0 0 0 0 7 E 0 4 3 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 0 0 0 0 0 8

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 1 3 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 1 4 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 2 0 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 9 0 7

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 5 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 6 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 7 0 0 2

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.11.

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O concurso destina-se à realização de toda a empreitada.

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 data de consig-
nação

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 caução para admissão a concurso quando ocorrer a adjudicação, a
caução a exigir para garantir o contrato é 5% do seu valor.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Verbas da câmara municipal e fundos provenientes do programa URBCOM.

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, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas das
1.ª, 3.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, de classe que cubra o
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valor global da proposta numa das subcategorias exigidas e de classe corres-
pondente à parte dos trabalhos a que respeite nas restantes subcategorias, de-
vendo apresentar certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
públicas da 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria e da 1.ª e 15.ª subcategorias
da 5.ª categoria, de classe respeitante ao valor dos trabalhos a que respeite;

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes, o qual indicará os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade téc-
nica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e
técnica para a execução da obra posta a concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, serão excluí-
dos, no âmbito da avaliação da capacidade económica e financeira, os concorrentes
que não observarem os seguintes requisitos:

a) Tendo por base o 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, os
valores mínimos iguais aos valores do quartil inferior previstos nessa portaria,
em pelo menos uma das seguintes situações:

a1) 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 fis-
cais;

a2) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declara-
ção anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Nos termos do artigo 98° do Decreto-Lei n.o 59/99 de 2 de Março, serão excluí-
dos, no âmbito da avaliação da capacidade técnica, os concorrentes que não obser-
varem os seguintes requisitos:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 175 000 euros.

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 da proposta, 45%
2 Valia técnica da proposta, 30%
3 Prazo de execução, 25%

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
B-1/7.

1 9 0 3 2 0 0 4
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 euros Moeda: euros

Condições e forma de pagamento
Envio à cobrança ou pagamento no acto da entrega.

6 0

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): 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 £ £ ��������

6 6

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os concorrentes e as pessoas por si credenciadas conforme o 5.2 do programa de
concurso.

0 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas
Local: Sala de sessões da câmara municipal,��� 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    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
O presente contrato é financiado a 50% pelo programa URBCOM.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O preço base do concurso excluindo o IVA é 295 189 euros.

0 3 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

3 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira. 1000249771

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
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
Câmara Municipal de Ílhavo Divisão de Obras, Equipamentos

e Ambiente

Endereço Código postal
Avenida de 25 de abril 3830-044 Ílhavo

Localidade/Cidade País
Ílhavo Portugal

Telefone Fax
234329600 234329601

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-ilhavo.pt www.cm-ilhavo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 49 � 27 de Fevereiro de 2004 4505

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
Variante sul/nascente ao Porto � via de ligação do nó 2 do IP5 à Estrada da
Mota.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Realização de todos os trabalhos inerentes à execução de um troço da variante sul/
nascente ao porto de Aveiro, com uma extensão aproximada de 3.340 metros.
A intervenção prevista contempla quatro eixos rodoviários, quatro rotundas e uma
pista de ciclistas ao longo de um dos eixos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Ílhavo � freguesias de São Salvador e Gafanha da Nazaré.

Código NUTS PT 121 Baixo Vouga

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 1 2 2 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 4 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 1 0 4

00.00.00.00-0 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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Construção um troço da variante sul/nascente ao porto de Aveiro, com uma exten-
são aproximada de 3340 metros a um custo estimado de 1 100 000 euros + IVA.

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 adjudi-
cação

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 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)
O financiamento da obra será assegurado através de verbas inscritas no orçamento
da Câmara Municipal de Ílhavo.
A empreitada é por série de preços nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os trabalhos executados são medidos mensalmente e os pagamentos são efectuados
com base nas quantidades apuradas, à 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)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,
os requisitos exigidos no n.º 15.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o
dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica 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
111.2.1) Para ser admitido a concurso é necessário possuir o alvará de empreiteiro
de obras públicas, que contenha as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor da proposta;
5.ª, 9.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, 2.ª

e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que lhes digam respeito.

111.2.2) Os concorrentes deverão ainda 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
Remete-se para o programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remete-se para o programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o 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) £
Preço, 70%
Prazo execução, 30%

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público CMI n.º 01/2004.

2 8

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): 200 euros Moeda: euros

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque.

3 0

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): ��������

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 £ £ ��������

6 6

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

Até 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 in-
tervir 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 empre-
sas do consórcio ou associação.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos
Local: Salão Nobre, CMI,31 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    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
III QCA � FEDER.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Prazo para entrega de propostas: 30.º dia, a contar do dia seguinte ao da data de
publicação do presente anúncio no Diário da República, após o qual não poderão
ser consideradas, e não 30.º dia a contar do envio da publicação do anúncio (pon-
to IV.3.3.).
Acto público de abertura de propostas: 1.º dia útil que as seguir ao termo do prazo
fixado para apresentação das propostas; 9 horas e 30 minutos, e não 31 dias a con-
tar da publicação do anúncio em Diário da República (IV.3.7.2).
Prazo de execução da obras: conta-se a partir da data da consignação e não a partir
da data da decisão de adjudicação (ponto II.3).

0 9 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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 Fevereiro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Fernanda
Caçoilo. 1000250124

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Câmara Municipal do Montijo Joaquina Palma
Secção de Patrimónios Compras
e Concursos

Endereço Código postal
Rua Manuel Neves Nunes de Almeida 2870-352

Localidade/Cidade País
Montijo Portugal

Telefone Fax
212327600 212327750

Correio electrónico Endereço internet (URL)
http://www.mun-montijo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra 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
Aquisição de veículo de R. S. U.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Viatura de R. S. U., com peso bruto cerca de 26 toneladas, caixa de recolha de só-
lidos urbanos com capacidade geométrica igual ou superior a 20 m3, sistema de
elevação de contentores de 800 litros, gasóleo, potência do motor igual ou superi-
or a 260 cv, chassis de três eixos, caixa de direcção assistida.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Sector de Parque Auto � Avenida da Olivença, Montijo.

Código NUTS III na Península de Setúbal

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação estatística de produtos por actividade, a que se refre o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial
da União Europeia, n.º L342/93, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regu-
lamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial da União Europeia, de 22 de Junho de 1998:

Categoria 34.10.5;
Subcategoria: 34.10.54.

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   £         SIM   T

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 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A aquisição é por concurso público, nos termos do artigo 80.º, n.º 1 do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. O pagamento do equipamento será efectuado após
celebração de contrato entre a autarquia e a locadora financeira.

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 agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compõe
deve apresentar os documentos exigidos.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, sede, fi-
liais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares
dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conser-
vatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de
matricula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo I, que se anexa ao programa de concurso.

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

a) Declaração bancária ou prova de subscrição de um seguro de riscos profissio-
nais;

b) Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos desde a
constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;

c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos três
anos, o volume global dos seus negócios e dos fornecimentos prestados.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declaração deste;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente;
c) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para a garantia do equipa-

mento;
d) Certificado emitido por instituto ou serviço oficial incumbido do controlo da

qualidade, com competência reconhecida e que ateste a conformidade do equi-
pamento devidamente identificado, mediante referência a certas especificações ou
normas.

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 aplicá-
vel)
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.
2 Prazo de entrega.
3 Características técnicas e assistência.
4 Garantia.

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
N.º 05/2004.

1 9

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): 6,10 euros + IVA (19%) Moeda: Euros

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque visado passado à ordem de tesoureira da Câmara Municipal
do Montijo.

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): Das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17
horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 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 de abertura das propostas todos os interessados,
só podendo intervir os representantes dos concorrentes devidamente credenciados
para o acto.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas
Local: O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos Pa-
ços do Município da Câmara Municipal de Montijo, 21 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor base para efeito de concurso é de 125 000 euros, com exclusão do IVA à
taxa legal em vigor.
Em tudo o omisso observar-se-á o disposto na legislação em vigor, Decreto-Lei n.º
197/99, de 9 de Junho.
No ponto II.3) Prazo de entraga, este será de 15 dias a partir da data de adjudica-
ção referente à celebração do contrato de locação financeira.
No ponto IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação,
será de considerar 20 dias a contar da data da publicação do anúncio.
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0 5 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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 Fevereiro de 2004. � A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 1000248339

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Câmara Municipal do Montijo Joaquina Palma
Secção de patrimónios Compras
e Concursos

Endereço Código postal
Rua Manuel Neves Nunes de Almeida 2870-352

Localidade/Cidade País
Montijo Portugal

Telefone Fax
212327600 212327750

Correio electrónico Endereço internet (URL)
http://www.mun-montijo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra 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
Aquisição de uma varredora.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Varredora aspiradora urbana da classe 4 M3 � descarga basculante.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Sector de Parque Auto � Avenida da Olivença, Montijo.

Código NUTS III na Península de Setúbal
II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação estatística de produtos por actividade, a que se refre o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial
da União Europeia, n.º L342/93, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regu-
lamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial da União Europeia, de 22 de Junho de 1998:

Categoria 34.10.5;
Subcategoria: 34.10.54.

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   £         SIM   T

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 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A aquisição é por concurso público, nos termos do artigo 80.º, n.º 1 do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. O pagamento do equipamento será efectuado após
celebração de contrato entre a autarquia e a locadora financeira.

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 agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compõe
deve apresentar os documentos exigidos.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, sede, fi-
liais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares
dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conser-
vatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de
matricula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo I, que se anexa ao programa de concurso.

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

a) Declaração bancária ou prova de subscrição de um seguro de riscos profissio-
nais;

b) Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos desde a
constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;

c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos três
anos, o volume global dos seus negócios e dos fornecimentos prestados.
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III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declaração deste;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente;
c) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para a garantia do equipa-

mento;
d) Certificado emitido por instituto ou serviço oficial incumbido do controlo da

qualidade, com competência reconhecida e que ateste a conformidade do equi-
pamento devidamente identificado, mediante referência a certas especificações ou
normas.

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 aplicá-
vel)
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.
2 Prazo de entrega.
3 Características técnicas e assistência.
4 Garantia.

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
N.º 04/2004.

2 4

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): 6,10 euros + IVA (19%). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque visado passado à ordem de tesoureira da Câmara Municipal
do Montijo.

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): Das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 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 de abertura das propostas todos os interessados,
só podendo intervir os representantes dos concorrentes devidamente credenciados
para o acto.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas
Local: O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos Pa-
ços do Município da Câmara Municipal de Montijo, 26 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor base para efeito de concurso é de 103 000 euros, com exclusão do IVA à
taxa legal em vigor.
Em tudo o omisso observar-se-á o disposto na legislação em vigor, Decreto-Lei n.º
197/99, de 9 de Junho.
No ponto II.3) Prazo de entraga, este será de 15 dias a partir da data de adjudica-
ção referente à celebração do contrato de locação financeira.
No ponto IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação,
será de considerar 25 dias a contar da data da publicação do anúncio.

0 5 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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 Fevereiro de 2004. � A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 1000248340

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anúncio

Concurso público para a concessão do direito de uso pri-
vativo do domínio público � concepção e construção de
equipamento recreativo e desportivo de utilização co-
lectiva.

1 � A entidade promotora do concurso é a Câmara Municipal de
Oeiras, sita no Largo Marquês de Pombal � Oeiras, (telefone n.º
214408321; fax n.º 214408492).

2 � O concurso é público.
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3 � A parcela de terreno municipal objecto do presente concurso
localiza-se no Casal do Deserto, freguesia de Porto Salvo, concelho
de Oeiras, e tem uma área aproximada de 5200 m2.

4 � Constitui objecto da concessão a atribuição do direito de uso
privativo do espaço acima identificado, de forma a ser construído e
equipado, a expensas do concessionário, um espaço polivalente na
área recreativa e desportiva e que inclui a concepção e execução de
projecto apresentado.

5 � O prazo de concessão será de 20 anos.
6 � São admitidas propostas com variantes, quer no que respeita

ao prazo da concessão, que não poderá, contudo, exceder os 20 anos,
quer no que respeita às actividades que, em paralelo, possam coexistir
com o equipamento desportivo.

7 � Serão admitidos como concorrentes todas as pessoas singula-
res ou colectivas que satisfaçam os requisitos do programa de concur-
so e que estejam aptas a cumprir as obrigações decorrentes do cader-
no de encargos.

8 � O processo de concurso e respectivos documentos poderão
ser consultados, no sector de aprovisionamento e economato, da
Câmara, na Rua 7 de Junho, 1.º, em Oeiras, (telefone n.º 214408493)
entre as 9 horas e as 17 horas, desde a data de abertura do concurso
até ao dia e hora da abertura do acto público do concurso.

9 � Desde que solicitadas, por escrito, até 10 dias úteis após a
publicação do anúncio do concurso no Diário da República, os inte-
ressados poderão obter cópias das peças do processo do concurso,
mediante o pagamento prévio 11,10 euros, a enviar ou entregar aos
interessados nos cinco dias subsequentes à recepção do pedido.

10 � Só serão consideradas as propostas que derem entrada na
Câmara Municipal de Oeiras até às 17 horas do 20.º dia útil a contar
da data da publicação do anúncio no Diário da República, 3.ª série,
que deverão ser dirigidas ao departamento municipal e morada indicadas
no n.º 1.

11 � As propostas e os documentos que a acompanham deverão
ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, acompanhados de
tradução devidamente legalizada.

12 � O acto público do concurso realizar-se-á no salão nobre da
Câmara Municipal de Oeiras, pelas 10 horas do primeiro dia útil se-
guinte ao termo do prazo para a apresentação das propostas.

13 � As propostas dos concorrentes serão ordenadas, para efeitos
de atribuição da concessão, de acordo com os critérios de valoração e
as percentagens de ponderação a seguir indicadas:

a) Valia técnica da proposta (quatro pontos), valorada de acor-
do com os seguintes subcritérios:

ii) Qualidade Arquitectónica da Intervenção (dois pontos);
ii) Contribuição para a dinamização de actividades

desportivas no concelho de Oeiras (dois pontos);

b) Carácter inovador da proposta (quatro pontos);
c) Nível e finalidade do serviço a prestar (dois pontos).

14 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o período de 60 dias, contados da data limite para a sua en-
trega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos, se
nada for requerido em contrário.

15 � A Câmara Municipal de Oeiras reserva-se o direito de não
atribuir a concessão se todas as propostas a concurso forem conside-
radas inaceitáveis ou se considerar essa decisão mais vantajosa para o
interesse público.

16 � A câmara reserva-se ainda o direito de negociação directa
no caso de apenas ser apresentada uma proposta.

17 � Envio do anúncio para publicação no Diário da República �
dia 9 de Fevereiro de 2004.

18 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moe-
da, S. A. em 9 de Fevereiro de 2004.

9 de Fevereiro de 2004. � O Vice-Presidente, José Neno.
3000130959

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
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
Câmara Municipal de Portalegre Serviço de aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça do Município 7300 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300120 245330235

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fiscalização da empreitada de reabilitação/recuperação da real fábrica de lanifícios
de Portalegre.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto do contrato consiste na prestação de todos os serviços inerentes à fisca-
lização da empreitada de reabilitação/recuperação da real fábrica de lanifícios de
Portalegre. Os Serviços serão prestados nas seguintes áreas de actuação em confor-
midade com as instruções fornecidas pela C. M. P.:
Coordenação; controlo do planeamento e avanço dos trabalhos; controlo de quan-
tidades e custos; controlo de qualidade; controlo de segurança.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Fábrica Real de Lanifícios � Rua Guilherme Gomes Fernandes em Portalegre.
Concelho de Portalegre.

Código NUTS 3 02 (Alto Alentejo)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
(CPC) Categoria 74.20.6 subcategoria 74.20.60; correspondente a serviços de ges-
tão de projectos relacionados construção e a engenharia civil.

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

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £
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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)
Prestação de serviços de fiscalização é referente à totalidade da empreitada de recu-
peração/reabilitação da Real Fábrica de Lanifícios de Portalegre.

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

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 adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5% do valor global da adjudicação e será prestada por de-
pósito em dinheiro ou em titulo emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante
garantia bancária.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O preço a propor deverá ser um preço global e os pagamentos serão processados
por facturações mensais, e liquidadas nos 30 dias seguintes à data da entrega na
Câmara Municipal de Portalegre.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-
se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração, subscrita pelo concorrente, na qual indique a sua designação, o seu
número fiscal de contribuinte, o número do seu bilhete de identidade, o seu estado
civil, e o seu domicílio ou sede social, e tratando-se de pessoa colectiva denomi-
nação social, o número de cartão de pessoa colectiva, sede social, suas filiais que
interessem à execução do contrato, o nome dos titulares dos corpos sociais e de
outras pessoas com poderes que a obriguem, conservatória do registo comercial
onde se encontra matriculada e o seu número de matricula nessa conservatória;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho;
Declaração em que as empresas que concorram agrupadas assumam, solidariamente,
as obrigações decorrentes da apresentação da proposta e declarem obrigar-se a pro-
videnciar por forma a que a celebração do contrato não sofra qualquer atraso com o
fundamento na necessidade de serem cumpridas quaisquer formalidades legais com
vista à constituição e registo do agrupamento complementar de empresas ou à vali-
dade do contrato de consórcio.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de riscos
profissionais;
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últi-
mos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta te-
nha ocorrido há menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últimos
anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto
do procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais contratos de Fiscalização de empreitadas, pelo menos dos úl-
timos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por de-
claração destes últimos, ou, na sua falta e tratando-se de destinatários particulares,
por simples declaração do concorrente;
Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos;
Documentos comprovativos das habilitações literárias dos proponentes, acompa-
nhados dos respectivos currículos.

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

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e 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 aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 Preço proposto (70%).
2 Constituição da equipa técnica (30%).

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
34/04.

2 0

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): 50 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque visado passado em nome do tesoureiro da Câ-
mara Municipal de Portalegre. Eventuais portes de correio serão suportados pelos
interessados.

2 4 0 3 2 0 0 4

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): 16 horas

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������
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6 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pesso-
as por si credenciadas, em conformidade com o ponto 6.2 do programa de concurso.

2 5 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Portalegre,�
�� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil
Programa Operacional da Cultura.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Á Câmara Municipal de Portalegre reserva-se o direito de não adjudicação.

0 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

2 de Fevereiro de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, José
Fernando da Mata Cáceres. � O Vice-Presidente, António Biscainho.

3000131178

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
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
Câmara Municipal de Valongo Secção de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Avenida de 5 de Outubro, 160 4440-503 Valongo

Localidade/Cidade País
Valongo Portugal

Telefone Fax
224227900 224226063

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cmvalongo.net

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1 7Categoria 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
Confecção e serviço de refeições nas cantinas e refeitórios das escolas do concelho.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto do contrato consiste na concepção e serviço de uma média de 2359 refei-
ções diárias, nos locais mencioandos no número anterior, nos anos lectivos de
2004/2005 e 2005/2006.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os serviços serão prestados nas cantinas e refeitórios das escolas e jardim-de-infân-
cia deste concelho.

Código NUTS 114
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
O presente fornecimento encontra-se classificado pelo regulamento (CEE) n.º 3696/
93, do Concelho, de 29 de Outubro, alterado pelo regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Concelho de 16 de Junho com a categoria 55.51.1, serviços de refeições em can-
tinas e com a sub-categoria 55.51.10, serviços de refeições em cantinas.

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)
Serviços quantificados na folha de consulta anexa ao caderno de encargos e no
próprio, que pode ser consultado nesta autarquia, ou adquiridos, mediante o paga-
mento correspondente, cujo valor foi calculado de acordo com a tabela de taxas, em
vigor nesta câmara municipal.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

2 4Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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
deverá prestar uma caução no valor de 5% do montante total da sua proposta, com
exclusão total do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento ao fornecedor será acordado com o adjudicatário.
Serão processados mediante a entrega da respectiva factura, que será visada pelos
serviços responsáveis pelas escolas e jardins-de-infância.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o Decreto-Lei n.º 197/99, artigo 39.º, ponto 1, a autarquia solicita-
rá à firma adjudicatária a apresentação dos documentos comprovativos de todas as
alíneas da declaração exigida na presente consulta (anexo I), e o concorrente obri-
ga-se a dar cumprimento, no prazo que for estipulado.

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

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

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

NÃO    £        SIM    T
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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.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.
2 Qualidade.
3 Mérito técnico.

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): 19,83 euros Moeda: euro

Condições e forma de pagamento
Em moeda ou cheque.

5 2

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): 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 £ £ ��������

9 0

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

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 referên-
cia útil

0 6 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Valongo Secção de Expediente e Documentação

Endereço Código postal
Avenida 5 de Outubro, 160 4440-503 Valongo

Localidade/Cidade País
Valongo Portugal

Telefone Fax
224227900 224226063

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cmvalongo.net

6 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 3000130645

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S. A.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
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
Águas do Zêzere e Côa, S. A. Director Geral

Endereço Código postal
Estrada Nacional n.º 18,
Ponte da Meimoa, 3, 1.º 6230-028 Fundão

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
(351) 275750460 (351) 275750469

Correio electrónico Endereço internet (URL)
n.geada@adp.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Selagem e recuperação ambiental da Lixeira de Celorico da Beira.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada compreende os trabalhos de selagem e recuperação ambiental da Li-
xeira de Celorico da Beira.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Celorico da Beira � junto ao complexo desportivo.

Código NUTS PT12A.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 2 6 4 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 4 5 2 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 1 4 2 0 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 5 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 6 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 7 0 0 2

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 do concurso � 243 000 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

1 2 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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)
A obra será executada em regime de série de preços.

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, agrupamento europeu de interesse econó-
mico ou consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para além dos documentos abaixo referidos, deverão ser apresentados outros docu-
mentos conforme o exigido no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

1 � Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com
a Segurança Social Portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança 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 es-
tabelecimento 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 eco-
nómico europeu.
2 � Declaração comprovativa da regularização da situação tributária regularizada,
emitida pela Repartição de Finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Por-
tugal, 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 compe-
tente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabele-
cimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que res-
peita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

3 � 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.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Relativamente à capacidade financeira e económica os concorrentes deverão apresen-
tar ainda os seguintes documentos: declarações anuais de IRS ou IRC entregues
para efeitos fiscais, relativas aos três anos referenciados na portaria em vigor,
publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso, acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes e de
modelos de demonstração de capacidade técnica, em conformidade com os mode-
los apresentados nos anexos IV, V e VI do programa de concurso; os certificados
devem referir o montante, tipo de intervenção, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
concluídas.

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�50%.
2 Valia técnica da proposta�35%.
3 Garantia de cumprimento do prazo�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
AdZC/GR-02/04.

1 0

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): 250 euros, acrescido do IVA em vigor Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque contra entrega do processo.

3 0 0 3 2 0 0 4

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): Até às 18 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 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)
Pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes, no número máximo de duas
por concorrente.

3 1 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Águas do Zêzere e Côa, S. A., sita na Estrada Nacional n.º 18, Ponte da
Meimoa, 3, 1.º, 6230-028 Fundão, Portugal ,��� 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.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
Não.

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 referên-
cia útil
A obra será co-financiada pelo fundo de coesão.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliárioa (IMOPPI), devem apresentar o seguinte:

Certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas corresponden-
te às autorizações:

ii) Da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente ao va-
lor global da proposta;

ii) Das 7.ª a 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a
parte que a esses trabalhos cabe na proposta.

b) Prazo máximo de execução da obra a partir da data de consignação dos traba-
lhos: 90 dias.

c) A obra será executada no seguinte regime: em regime de série de preços.

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004.�O Director Geral, Nelson Carlos Gea-
da de Sousa. 1000248991

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
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
Águas do Zêzere e Côa, S. A. Director Geral

Endereço Código postal
Estrada Nacional n.º 18,
Ponte da Meimoa, 3, 1.º 6230-028 Fundão

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
(351) 275750460 (351) 275750469

Correio electrónico Endereço internet (URL)
n.geada@adp.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Selagem e recuperação ambiental da Lixeira do Souto Alto�2.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada compreende os trabalhos de selagem e recuperação ambiental da Li-
xeira do Souto Alto�2.ª fase.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Sítio do Souto Alto, Alcaria�concelho do Fundão.

Código NUTS PT12A.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 2 6 4 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 4 5 2 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 1 4 2 0 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 5 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 6 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 7 0 0 2

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 do concurso � 450 000 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

1 2 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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)
A obra será executada em regime de série de preços.

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, agrupamento europeu de interesse econó-
mico ou consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para além dos documentos abaixo referidos, deverão ser apresentados outros docu-
mentos conforme o exigido no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
1 � Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com
a Segurança Social Portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
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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 principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanha-
do de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a Segurança Social no espaço eco-
nómico europeu.
2 �Declaração comprovativa da regularização da situação tributária regularizada,
emitida pela Repartição de Finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Por-
tugal, 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 compe-
tente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabele-
cimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que res-
peita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu.
3 � 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.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Relativamente à capacidade financeira e económica os concorrentes deverão apresen-
tar ainda os seguintes documentos: declarações anuais de IRS ou IRC entregues
para efeitos fiscais, relativas aos três anos referenciados na portaria em vigor,
publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso, acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes e de
modelos de demonstração de capacidade técnica, em conformidade com os mode-
los apresentados nos anexos IV, V e VI do programa de concurso; os certificados
devem referir o montante, tipo de intervenção, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
concluídas.

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 � 50%.
2 Valia técnica da proposta � 35%.
3 Garantia de cumprimento do prazo � 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
AdZC/GR-03/04.

1 0

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): 250 euros, acrescido do IVA em vigor Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque contra entrega do processo.

3 1 0 3 2 0 0 4

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): Até às 18 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 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)
Pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes, no número máximo de duas
por concorrente.

0 1 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Águas do Zêzere e Côa, S. A., sita na Estrada Nacional n.º 18, Ponte da
Meimoa, 3, 1.º, 6230-028 Fundão, Portugal ,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
Não.

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 referên-
cia útil
A obra será co-financiada pelo fundo de coesão.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliárioa (IMOPPI), devem apresentar o seguinte:

Certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas corresponden-
te às autorizações:

ii) Da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente ao va-
lor global da proposta;

ii) Das 7.ª a 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a
parte que a esses trabalhos cabe na proposta.

b) Prazo máximo de execução da obra a partir da data de consignação dos traba-
lhos: 90 dias.

c) A obra será executada no seguinte regime: em regime de série de preços.

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004.�O Director Geral, Nelson Carlos Gea-
da de Sousa. 1000248992

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Águas do Zêzere e Côa, S. A. Director Geral

Endereço Código postal
Estrada Nacional n.º 18, 6230-028 Fundão
Ponte da Meimoa, 3, 1.º

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
(351) 275750460 (351) 275750469

Correio electrónico Endereço internet (URL)
n.geada@adp.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T
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I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

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

Indicado em I.1 T  

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de um tractor de rastos para manuseamento de resíduos sólidos para
o sistema multimunicipal da Cova da Beira.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de um tractor de rastos para manuseamento de resíduos sólidos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão.

Código NUTS 1 02 10 05 04 00 (Fundão).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 9 5 2 5 0 0 0 5 E 0 5 6 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 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   £         SIM   T

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Preço base do concurso � 190 000 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

4 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

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 total da adjudicação, excluindo o IVA, e será prestada na
data da celebração do contrato, por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos
ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados no prazo de 60 dias a contar da
data de recepção das respectivas facturas, desde que as mesmas tenham tido a apro-
vação da entidade adjudicante.
Serão praticas as seguintes condições de pagamento:

20% com a assinatura do contrato;
80% com a entrega do equipamento.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Os concorrentes podem ser empresas ou agrupamentos de empresas, residentes ou
não residentes em território nacional, sem qualquer modalidade jurídica de associ-
ação no momento em que se apresentem a concurso desde que declarem a intenção
em caso de adjudicação de se associarem em consórcio externo, agrupamento com-
plementar de empresas ou sociedade anónima, em qualquer dos casos, em regime de
responsabilidade solidária dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e
com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I anexo ao Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A apreciação das condições de carácter financeiro que os concorrentes devem pre-
encher será efectuada através da apresentação dos documentos constantes do artigo
35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A apreciação das condições de carácter técnico que os concorrentes devem preen-
cher será efectuada através da apresentação dos documentos constantes do artigo
36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 Preço � 40%.
2 Valia técnica, nível de garantia e assistência � 50%.
3 Prazo � 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
AdZC/GR-01/04.

1 0

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): 250 euros, acrescido do IVA em vigor Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque contra entrega do processo.

1 7 0 3 2 0 0 4

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): Até às 18 horas.
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IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 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)
À abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados, até um
máximo de dois por concorrentes.

1 8 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Águas do Zêzere e Côa, S. A., sita na Estrada Nacional n.º 18, Ponte da
Meimoa, 3, 1.º, 6230-028 Fundão, Portugal ,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS 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 referên-
cia útil
A aquisição será co-financiada pelo fundo de coesão.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 2 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /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.

12 de Fevereiro de 2004.�O Director Geral, Nelson Carlos Gea-
da de Sousa. 1000248993
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direcção-Geral do Património

Aviso

Para conhecimento das entidades referidas nos artigos 2.º e 3.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e em aditamento ao aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, de 30 de Dezembro de
2003, informa-se que os fornecedores, a seguir indicados, foram au-
torizados a actualizar as suas listas de subcontratados, designadamente,
a admitir e excluir os subcontratados abaixo indicados, para
comercialização de equipamentos de cópia, telecópia e impressão,
DIGIBRAG para o distrito de Bragança, TRENDWARE e DOCU-
MÁTICA para o distrito de Lisboa, cujas condições de fornecimento
foram homologadas pela Portaria n.º 1930/2000 (2.ª série), de 12 de
Dezembro:

Fornecedor:

XEROX PORTUGAL � Equipamentos de Escritório, L.da,
Avenida Infante D. Henrique, Edifício Xerox, Cabo Rui-
vo, Apartado 8031, 1801-001 Lisboa (telefone:
210400400);

Contratos n.os 011089, 011120, 011135 e 011144 � co-
piadoras, impressoras, multifuncionais e telecopiadores da
marca XEROX;

Subcontratado admitido � DIGIBRAG � Equipamentos de
Escritório, L.da, Urbanização do Plantório, lote 35, rés-
-do-chão, 5300-232 Bragança (telefone: 273313963);

Subcontratados excluídos � REAL CÓPIA; L. P. CUNHA.

Fornecedor:

KYOCERA MITA PORTUGAL � Cascaistock, Armazém
n.º 8, Rua das Fisgas, 442 Alcoitão (telefone: 218436780);

Contratos n.os 011083, 011127 e 011139, respectivamen-
te de copiadoras, multifuncionais e telecopiadores da marca
KYOCERA MITA;

Subcontratado admitido � TRENDWARE, Redes de Comu-
nicações e Integração de Serviços, L.da, Rua de Agosti-
nho Neto, edif. 9, 20-D, 1750-066 Lisboa (telefone:
217542390).

Fornecedor:

UNISYS (PORTUGAL) � Sistemas de Informação, S. A.,
Edif. Monumental, Avenida Praia da Vitória, 71-A, 7.º,
1069 Lisboa (telefone: 213127500);

Contrato n.º 011119 de impressoras da marca UNISYS;
Subcontratado admitido � Documática � Sistemas de

Processamento de Meios e Imagem, L.da, Rua da Tóbis
Portuguesa, 8-B, 1750-292 Lisboa (telefone: 217518000).

10 de Fevereiro de 2004. � O Subdirector-Geral do Património,
José Miguel Fernandes. 3000130893

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Instituto de Acção Social das Forças Armadas

Éditos

Em conformidade com o artigo 29.º do Estatuto do Cofre de Pre-
vidência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945,
de 26 de Abril de 1960, declara-se que correm éditos de 30 dias a
contar da data da sua publicação no Diário da República, para habi-
litação das pessoas que se julguem com direito a receber os subsídios
legados pelos subscritores falecidos abaixo mencionados, as quais de-

verão apresentar no prazo acima referido, todos os documentos
comprovativos dos seus direitos.

Número
do  Posto Nome

subscritor

107 715 Cap. M. Guerra Vítor Sancho de Sousa Uva 
107 779 Coronel .......... Adolfo Monteiro da Cruz 
108 489 Cap. M. Guerra Eduardo Pombeiro Gomes Pereira.
108 673 Major ............. José Henriques Neves do Ó.
108 836 Coronel .......... Francisco do Carmo Veiga.
108 905 Coronel .......... José Augusto da Cunha.
109 554 Cap. M. Guerra Rui Silvino dos Santos Teixeira Chaves.
110 378 Coronel .......... José Batista Mendes.
111 123 Capitão .......... Inácio da Conceição.
213 993 Capitão .......... José Luís Júnior.
215 829 Sarg. ajud. ...... David de Jesus Lopes.
215 912 Capitão .......... José Augusto Amado.
216 913 Capitão .......... Luís Pedro Agostinho.
217 841 Capitão .......... Manuel de Gouveia.
218 585 1.º Sarg. ......... Júlio Pereira Anes.
218 852 1.º Sarg. ......... Alberto Serra Ramos.
219 559 Capitão .......... Vladimiro dos Reis Batista de Almeida.
300 233 Major ............. Carlos Barrigas Morais Mendonça.
300 475 1.º Sarg. ......... Francisco Fonseca. 
303 249 1.º Sarg. ......... Joaquim Rosa Martins. 
303 376 Ten. coronel .. José Bernardino de Jesus Abelha. 
305 294 Sarg. mor ....... José Joaquim dos Santos Mateus Ca-

tarino. 
306 186 Sarg. ajud. ...... Manuel António da Graça. 
307 285 1.º Tenente .... Remígio Gabriel Correia Gomes. 
307 326 Coronel .......... Joaquim António Monteiro Marinho 
309 039 Sarg. ajud. ...... Álvaro Vicente Antunes 
309 269 1.º Sarg. ......... Joaquim Maria da Cruz Gomes. 
309 456 Sarg. ajud. ...... António Gravaia Niza. 
310 469 Sarg. chefe ..... José Franklin Rocha. 
310 649 Sarg. ajud. ...... José Antunes Carreiro. 
311 624 Sarg. mor ....... Aparício António Neto. 
316 656 Sarg. ajud. ...... Guilherme Ferreira Coelho Simões.

3 de Dezembro de 2003. � O Chefe da DICOF, Mário de Almeida
Afonso, COR/ADMAER. 3000130951

Éditos

Em conformidade com o artigo 29.º do Estatuto do Cofre de Pre-
vidência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945,
de 26 de Abril de 1960, declara-se que correm éditos de 30 dias a
contar da data da sua publicação no Diário da República, para habi-
litação das pessoas que se julguem com direito a receber os subsídios
legados pelos subscritores falecidos abaixo mencionados, as quais de-
verão apresentar no prazo acima referido, todos os documentos
comprovativos dos seus direitos.

Número
do  Posto Nome

subscritor

107 642 Coronel .......... Alexandre António Baía Rodrigues dos
Santos.

108 372 Coronel .......... João Polidoro Monteiro.
108 501 Major ............. Rui António Ventura Rodrigues.
109 170 Coronel .......... Armindo Carlos de Oliveira Afonso.
110 950 Coronel .......... Luís Ramos Gonçalves.
211 013 Sarg. ajud. ...... João dos Santos Oliveira.
211 795 Capitão .......... Manuel Mendes Guerra.
211 882 Capitão .......... Fernando José Pereira Ranhada.
213 637 Capitão .......... Joaquim de Almeida Martins.
213 870 Major ............. Manuel Damásio Benvindo.
213 939 1.º Sarg. ......... Joaquim Marques.
215 013 Capitão .......... Deolindo João de Carvalho Lemos.

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
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215 368 Capitão .......... Acácio Dias Batista.
215 494 Sarg. mor ....... José Manuel da Silva.
215 606 1.º Sarg. ......... Faustino Augusto Guerra.
216 410 Sarg. chefe ..... Eduardo Ferreira Machado.
216 646 1.º Sarg. ......... António Martins.
217 617 1.º Sarg. ......... Eduardo Rosa Rebelo.
217 705 Sarg. ajud. ...... Joaquim Manuel de Sousa.
219 377 1.º Sarg. ......... José Sanches Pinto.
300 577 1.º Sarg. ......... Victor Manuel Pereira Machado.
301 062 Major ............. António Manuel de Sá.
302 839 Capitão .......... José Carlos Teixeira Godinho.
303 317 Sarg. mor ....... António Manuel Rebocho Gregório.
305 308 1.º Sarg. ......... Armando Marques Vital Pereira.
305 857 Sarg. ajud. ...... Américo Gonçalves.
308 409 Sarg. ajud. ...... Joaquim da Conceição Correia.
309 190 2.º Sarg. ......... José António Diativo.
310 341 Coronel .......... José Eduardo do Carmo Costa.
312 757 Sarg. ajud. ...... Octávio da Conceição Augusto.
314 055 1.º Tenente .... António Mendes Bicho.
322 388 Ten. coronel .. Manuel Higino Vasconcelos.

5 de Janeiro de 2004. � O Chefe da DICOF, Mário de Almeida
Afonso, COR/ADMAER. 3000130952

Éditos

Em conformidade com o artigo 29.º do Estatuto do Cofre de Pre-
vidência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945,
de 26 de Abril de 1960, declara-se que correm éditos de 30 dias a
contar da data da sua publicação no Diário da República, para habi-
litação das pessoas que se julguem com direito a receber os subsídios
legados pelos subscritores falecidos abaixo mencionados, as quais de-
verão apresentar no prazo acima referido, todos os documentos
comprovativos dos seus direitos.

Número
do  Posto Nome

subscritor

107 157 Maj. general ... Manuel Francisco Stadlin Batista.
107 990 Major ............. Fernando Vieira da Silva Bastos.
108 071 Vice-almirante José Joaquim de Sá e Melo Cristino.
110 268 Cap. m. guerra Adriano Paradela Catarino.
110 393 Coronel .......... Manuel Alípio Pereira Coelho de Paula.
111 110 Major ............. António Godinho Bordado.
210 082 1.º Tenente .... Manuel da Cruz Lopes.
212 760 1.º Sarg. ......... José Rosa Fernandes.
213 358 Capitão .......... Augusto Bernardo.
213 720 1.º Sarg. ......... Francisco Homem Coelho.
214 482 1.º Sarg. ......... António da Cruz Correia.
215 794 Capitão .......... Nicolau Manuel da Costa Pimentel Cabral.
216 952 Sarg. ajud. ...... João da Graça Barreiros.
218 934 Capitão .......... Fernando José Ferreira Vinagre.
219 488 Sarg. ajud. ...... Manuel Bergano Bergano.
300 523 Coronel .......... Aurélio de Freitas Lopes.
302 027 Sarg. mor ....... Mariano Joaquim Évora Abalroado.
302 134 Sarg. ajud. ...... Lino dos Santos do Espírito Santo.
302 296 Sarg. chefe ..... Marcos Joaquim Parreira Pinguicha.
303 294 Major ............. Carlos Eugénio de Oliveira Carvalho.
303 820 Sarg. ajud. ...... Júlio da Conceição Rolo.
304 136 1.º Sarg. ......... António Joaquim Bordalo.
307 039 Coronel .......... José Luís Goulão Freire.
308 152 Capitão .......... Fernando José da Rosa Soares.
308 246 Sarg. ajud. ...... Luciano Baptista Suzano.
308 804 Sarg. ajud. ...... João Marcelino de Sousa Vasconcelos.
310 625 Sarg. ajud. ...... Ricardo Maria Riça da Silva.
311 669 1.º Sarg. ......... Manuel Almeida Ribeiro.
311 994 Sarg. ajud. ...... José Agostinho Correia da Silva.
313 361 Sarg. ajud. ...... Manuel Miranda Abrantes.
314 506 1.º Sarg. ......... José de Almeida Diogo da Silva.
318 180 1.º Sarg. ......... Silvestre Pereira Caneira.

27 de Janeiro de 2004. � O Chefe da DICOF, Mário de Almeida
Afonso, COR/ADMAER. 3000130953

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 6253 1/24772

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com a redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Trofa, e na Direcção Regional do Norte do
Ministério da Economia, Rua Direito do Viso, 120, 4269-002 Porto,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S. A., Área
de Rede de Ave/Sousa, Guimarães, para o estabelecimento da linha
aérea a 15 kV, com 207 m, de apoio n.º 3 da LN p/ PT 19 Bougado
(S. Martinho) � Abelheira I a PT 219; Bougado (S. Martinho) �
Rua Vale do Ave, Bougado (S. Martinho), concelho de Trofa, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do prazo
citado.

16 de Janeiro de 2004. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços da Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000131184

Éditos
Processo n.º 6253 1/24773

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com a redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Paços de Ferreira e Santo Tirso, e na Direc-
ção Regional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direito do
Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de
expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A., Área de Rede de Ave/Sousa, Guimarães, para o
estabelecimento da linha aérea a 15 kV, com 3138 m, de apoio n.º 9
ln PT 159 Serôa � Saibreiras II a interligação Serôa � Reguenga, em
Seroa e Reguenga, concelho de Paços de Ferreira e de Santo Tirso, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do prazo
citado.

16 de Janeiro de 2004. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços da Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000131186

Éditos
Processo n.º 6253 1/23313

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com a redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Guimarães, e na Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia, Rua Direito do Viso, 120, 4269-002
Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo
de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., Área de Rede de Ave/Sousa, Guimarães, para o estabelecimento da
linha mista a 15 kV, com 146 + 25 m, de Ap. n.º 14 da LN/PT n.º 36
a PT n.º 699; Chamusca, Lordelo, concelho de Guimarães, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do prazo
citado.

16 de Janeiro de 2004. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços da Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000131190

Número
do  Posto Nome

subscritor
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TRIBUNAIS

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 4619/03.0TGMR.
Falência (requerida).
Requerente � Francisco da Silva Maia.
Requeridos � Jerónimo Ferreira da Costa, e outro(s).

Dr.ª Sofia Rodrigues, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Guimarães:

Faz saber que por sentença de 19 de Dezembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: Jerónimo
Ferreira da Costa, estado civil: casado, identificação fiscal
n.º 134235169, e mulher Josefa Conceição Sousa, estado civil: casa-
da, nascida em 23 de Fevereiro de 1940, natural da freguesia de
Creixomil, concelho de Guimarães, identificação fiscal n.º 160337453,
bilhete de identidade n.º 2709737, emitido em 23 de Outubro de 1997
por Lisboa, segurança social n.º 018297283, ambos com domicílio no
Bairro Manuel Machado, 33, Creixomil, 4810-101 Guimarães, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Francisco Almeida de Sousa
Guedes, endereço: Rua de Santa Anastácia, 20, 4150 Porto, por des-
pacho proferido em 26 de Janeiro de 2004, em substituição do Dr.
Francisco José Freitas Nunes Pereira.

28 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Sofia Rodrigues. �
O Oficial de Justiça, António Meneses Martins. 3000130811

TRIBUNAL DA COMARCA DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Processo n.º 1616/03.9TBMCN.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Gramex � Granitos e Madeiras, L.da

Presidente Com. Credores � Caixa Geral de Depósitos e outro(s).

São notificados os credores de requerente: Gramex � Granitos e
Madeiras, L.da, com sede em Ed. Panoramico, loja 6, S. Lourenço do
Douro, 4630 Marco de Canaveses, que por decisão de 29 de Janeiro
de 2004, proferida nos presentes autos, foi designado o dia 4 de Maio
de 2004, pelas 9 horas e 30 minutos para a realização da assembleia
de credores no edifício deste tribunal, como preceitua o disposto nos
artigos 28.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
25 de Novembro de 2003, e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais
de expediente.

3 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � O Oficial de Justiça, Manuel Cardoso do Nascimento.

3000130696

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

Anúncio
Processo n.º 238/04.1TBOAZ.
Falência (requerida).
Requerente � António João Rosa Preto.
Requerida � Dális � Calçados, L.da

Dr. José Agostinho Sá Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Dális � Calça-
dos, L.da, identificação fiscal n.º 501710817, domicílio: Lugar de
Bustelo, Oliveira de Azeméis, 3720 S. Roque, 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 opo-
sição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

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

26 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, José Agostinho Sá
Pereira. � A Oficial de Justiça, Odeta Sequeira. 1000249741

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENAFIEL

Anúncio
Processo n.º 1766/03.1TBPNF.
Falência (requerida).
Requerente � Sebastião Ribeiro.
Requeridos � António Justino da Costa Luís do Fundo e outro(s).

Dr. Porfírio Manuel P. Vale, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Penafiel:

Faz saber que por sentença de 2 de Fevereiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido: António
Justino da Costa Luís do Fundo, estado civil: casado, nascido em 31
de Julho de 1933, natural da freguesia de Penafiel, concelho de
Penafiel, nacional de Portugal, bilhete de identidade n.º 864348,
emitido em 31 de Outubro de 2002 por Porto, domicílio: Rua de
Alfredo Pereira, 153, 4560 Penafiel, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Armando Rocha Gonçalves,
endereço: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 386, 4200-
-186 Porto.

2 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, Porfírio Manuel P.
Vale. � O Oficial de Justiça, Fernando Morais. 3000130611

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio
Processo n.º 5125/03.8TBSTS.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Matrofa � Materiais de Construção, L.da

Dr.ª Ana Olívia E. S. Loureiro, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal de Santo Tirso:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Matrofa � Ma-
teriais de Construção, L.da, identificação fiscal n.º 504007548, domi-
cílio: Avenida de S. Gens, Lugar da Serra, Muro, 4785-000 Trofa,
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 Repú-
blica, 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 Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 30 de Setembro de 2003.

6 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Olívia E. S. Lou-
reiro. � O Oficial de Justiça, Pedro Pereira. 3000127062
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1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SINTRA

Anúncio

Processo n.º 6187-R/1994.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr. Carlos Sousa Góis.
Requerido � Fernando José Silva Reis.

Dr. Lince Faria, juiz de Direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido: Fernando José Silva Reis,
domicílio: Impasse Marquesa de Alorna, Lt. 59, 1.º, direito, 2735
Agualva-Cacém, notificados para no prazo de cinco dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liqui-
datário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência).

9 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, Lince Faria. � O
Oficial de Justiça, J. Bauhofer. 3000130930

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL

Anúncio

Processo n.º 188/04.1TBVRL.
Falência (requerida).
Requerente � Galparkét, S. A.
Requerida � Madeimarão � Madeiras Decorativas Marão, L.da

Dr.ª Cristina M. Monteiro Rodrigues, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Vila Real:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Madeimarão �
Madeiras Decorativas Marão, L.da, identificação fiscal n.º 504745514,
domicílio: Merouços, Mouçós, 5000 Vila Real, 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 opo-
sição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 30 de Janeiro de 2004.

5 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Cristina M. Monteiro
Rodrigues. � O Oficial de Justiça, André Cardoso. 3000130699

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 158/03.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � C. Santos � Veículos e Peças, S. A.
Requerida � Shop-Car, Com. de Autom. Novos e Usados, L.da

É citada a empresa: Shop-Car, Com. de Autom. Novos e Usados,
L.da, domicílio: Rua de Norton de Matos, lote A, 25, loja, Massamá,
Queluz, Sintra, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 30 dias
de éditos, que começarão a contar-se da segunda e última publicação
do competente anúncio, para deduzir, querendo, oposição ou propor
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham, conforme o estatuído no
artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência, nos presentes autos que deram entra-
da na secretaria em 6 de Fevereiro de 2003.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados da peti-

ção inicial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 1.º
Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa.

8 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000130536

Anúncio

Processo n.º 865/03.4TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Manufacturas Salvi S. L.
Requerida � Mais Por Menos, Imp Export, L.da

É citada a empresa: Mais Por Menos, Imp Export, L.da, identifica-
ção fiscal n.º 504408631, domicílio: Quinta do Serrado, Rua da Cida-
de de Lisboa, Lt. E, Camarate, Loures, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 30 dias de éditos, que começarão a contar-se da
segunda e última publicação do competente anúncio, para deduzir,
querendo, oposição ou propor qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham,
conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, nos presen-
tes autos que deram entrada na secretaria em 10 de Setembro de 2003.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte e que os duplicados da petição
inicial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 1.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa.

22 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000130703

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1289/03.9TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Iberconsult � Formação e Consultadoria, S. A.
Credor � Sofronic Ab e outro(s).

São citados os credores de requerente: Iberconsult � Formação e
Consultadoria, S. A., identificação de pessoa colectiva n.º 502139811,
domicílio: Avenida da República, 59 e 59-A, 7.º, 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, deduzi-
rem 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 Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Dezembro de 2003.

4 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000130943

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 12/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Solidariedade e Segurança Social.
Requerida � Santos & Coquenão, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 11 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Santos &
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Coquenão, L.da, domicílio: Rua de Adelino Amaro da Costa, 13-B,
cave frente, Paço d�Arcos, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

12 de Junho de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000131179

Anúncio

Processo n.º 811/03.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Gib � Gestão Imobiliária de Braga, S. A.
Requerida � Ana Maria Pereira Oliveira.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 28 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Ana Maria Pe-
reira Oliveira, residente em Praceta de Santa Cruz, 11, cave, direita,
Falagueira, Venda Nova, 2700 Amadora, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

2 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000130907

Anúncio

Processo n.º 100/04.8TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Altedia Portugal � Consultores em Pessoas e Organi-

zações, L.da

São citados os credores da requerente: Altedia Portugal � Consul-
tores em Pessoas e Organizações, L.da, domicílio: Avenida Engenhei-
ro Duarte Pacheco, Amoreiras, Torre 2, 14.º F, Santa Isabel, 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 Repú-
blica, 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 19 de Janeiro de 2004.

2 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000130947

Anúncio

Processo n.º 110/04.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Maria Madalena dos Santos A. Pereira da Silva e ou-

tros.
Requerida � Centro de Reabilitação Bairro Azul, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Centro de Rea-
bilitação Bairro Azul, L.da, domicílio: Rua de Ramalho Ortigão, 39,
rés-do-chão, esquerdo, 1070-228 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 outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 21 de Janeiro de 2004.

3 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000130969

Anúncio

Processo n.º 74/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � Dipex � Distribuidora de Publicidade Exterior, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 6 de Fevereiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Dipex �
Distribuidora de Publicidade Exterior, L.da, com sede em Complexo
do Paço, Paço do Lumiar, 1600-775 Lisboa, tendo sido fixado em 30
dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

9 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000130986

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

Anúncio
Processo n.º 236/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Martins & Teixeira � Comunicação Audiovisual Publi-

cidade, L.da

Dr.ª 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 7 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Martins &
Teixeira � Comunicação Audiovisual Publicidade, L.da, identificação
de pessoa colectiva n.º 503652857, com sede na Rua de Padre Costa,
348, 1.º loja 5, S. Mamede de Infesta, Matosinhos, 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Por despacho de 15 de Dezembro de 2003 foi nomeado liquidatá-
rio judicial: Dr. João Carlos Cardoso Gonçalves, endereço: Quinta
das Heras, Bl. D, 5400 Chaves, em substituição do anteriormente
nomeado.

19 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, M. Eugénio O. Duarte Assunção.

3000130695

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

Anúncio
Processo n.º 32-A/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � Reeves Revestimentos, S. A. e outro(s).

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 15 de Janeiro de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Reeves Reves-
timentos, S. A., com sede na Rua de Comendador Brandão, Calves-
-Beiriz, 4495-357 Beiriz, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr.ª Maria Joana da Cunha Dias
F. Andrade, com endereço em Rua de Santa Catarina, 951, 2.º, C,
4000 Porto.

26 de Janeiro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Isabel. 3000130819
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Anúncio
Processo n.º 235/1999.
Falência (requerida).
Requerente � Banif � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requerido � Fernando Salvador Teixeira Gonçalves e outro(s).

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 2 de Fevereiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido: Fernando
Salvador Teixeira Gonçalves, com domicílio em Rua da Agra, 16, Hab.
11, Porto, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Alberto Carlos de Castro da
Silva Lopes, com endereço em Rua de Sá da Bandeira, 481, 1.º es-
querdo, 4000 Porto.

4 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Isabel. 3000130800

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Nomeação � concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operário qualificado (pedreiro)

Para os devidos efeitos se faz público que por despacho do presi-
dente da Câmara de 2 de Fevereiro do ano em curso, foi nomeado
para um lugar de operário qualificado (pedreiro) o seguinte candidato:
José Manuel Ribeiro da Silva, cujo concurso foi aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 242, de 18 de Outubro
de 2003.

A aceitação do lugar deverá ser feita no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

2 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Eloi
Morais Correia. 3000130739

Aviso

Reclassificação

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara de 2 de Fevereiro
do corrente ano, foram reclassificados profissionalmente, ao abrigo
do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, os seguin-
tes funcionários:

Armando Paulo de Almeida Galhano, da categoria de operador
de reprografia, escalão 4, índice 157, para a categoria de co-
zinheiro, escalão 3, índice 157;

Maria Augusta Vidal Ferreira Tavares, da categoria de operário
semiqualificado cantoneiro, escalão 2, índice 143, para a ca-
tegoria de cozinheiro, escalão 2, índice 148;

Maria de Fátima Nogueira Martins Bastos da categoria de operá-
rio semiqualificado cantoneiro, escalão 2, índice 143, para a
categoria de cozinheiro, escalão 2, índice 148.

Mais se torna público que a nomeação será em comissão de servi-
ço, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º
ambos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro.

3 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Eloi
Morais Correia. 3000130741

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso D. R. H. n.º 2/2004

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de educação de 2.ª classe �
 estagiário.

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho
datado de 19 de Janeiro de 2004, ao abrigo do disposto na alínea c)
do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
na sua actual redacção, determinei a celebração de um contrato admi-
nistrativo de provimento para o exercício de funções de técnico su-
perior de educação de 2.ª classe � estagiário, com a única candidata
aprovada no concurso referido em epígrafe, Carla Susana de Almeida
Rodrigues, posicionada no escalão 1, índice 315.

19 de Janeiro de 2004. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130714

Aviso D. R. H. n.º 3/2004

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 21 de Janeiro de 2004, foi nomeada, na sequência do con-
curso interno de acesso limitado, para a categoria de técnica superior
de gestão de artes de 1.ª classe, a candidata Isabel Maria Lopes Ra-
mos dos Santos, com a classificação final de 16,625 valores.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

21 de Janeiro de 2003. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130713

Aviso D. R. H. n.º 4/2004

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho proferi-
do em 21 de Janeiro de 2004, foi nomeado, na sequência do concurso
interno de acesso limitado, para a categoria de técnico de 1.ª classe,
o candidato Artur Domingos Pires Salvador, com a classificação final
de 14,5 valores.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

21 de Janeiro de 2003. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130711

Aviso D. R. H. n.º 5/2004

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 21 de Janeiro de 2004, foi nomeada, na sequência do con-
curso interno de acesso limitado, para a categoria de técnica superior
de planeamento regional e urbano de 1.ª classe, a candidata Sofia Isa-
bel Vasconcelos Dias de Pinho e Melo, com a classificação final de
16,25 valores.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

21 de Janeiro de 2003. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130715

Aviso D. R. H. n.º 6/2004

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 28 de Janeiro de 2004, foi nomeado, na sequência do con-
curso interno de acesso geral, para a categoria de fiscal municipal de
1.ª classe, o candidato Fernando Joaquim Almeida Malta, com a clas-
sificação final de 13,75 valores.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

28 de Janeiro de 2003. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130732
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Aviso D. R. H. n.º 7/2004

Concursos internos de acesso geral

1 � Faz-se público que por despacho superior datado de 20 de Ja-
neiro de 2004, encontram-se abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar do dia seguinte ao da data da publicação deste aviso no Diário
da República, os concursos internos de acesso geral para provimento
dos seguintes lugares:

Pessoal técnico superior:

a) Técnico superior jurista de 1.ª classe � um lugar.

Pessoal técnico profissional:

a) Técnico profissional de administração pública de 1.ª clas-
se � um lugar.

2 � Os concursos processam-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legislação
aplicável.

3 � Validade dos concursos � os concursos são válidos para as
vagas acima referidas, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Aveiro.
5 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão os cons-

tantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.

6 � Requisitos especiais:

Para o concurso anunciado na alínea a) (técnico superior jurista
de 1.ª classe) os constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;

Para o concurso da alínea b) (técnico profissional de adminis-
tração pública de 1.ª classe) os constante da alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

7 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao escalão
e índice das respectivas categorias, estabelecido no Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Condições de admissão a concurso � as candidaturas devem
ser formalizadas, mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacionali-
dade, naturalidade, data de nascimento, número e data do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
residência, telefone e número de contribuinte fiscal); habilita-
ções literárias e profissionais; lugar a que se candidata, com
referência ao Diário da República que contenha a publicação
do presente aviso; quaisquer outros elementos que o candidato
considere passíveis de influir na apreciação do seu mérito ou
de constituir motivo de preferência legal.

8.1 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, obri-
gatoriamente, de fotocópia do bilhete de identidade; curriculum vitae
contendo elementos sobre as habilitações académicas, a formação
profissional e as actividades desenvolvidas, bem como as acções de
formação frequentadas (com indicação das datas de realização, das
respectivas durações e classificações, se as houver). Declaração pas-
sada e autenticada pelo serviço público a que se encontra vinculado,
da qual conste o vínculo à função pública, a categoria que possui e a
respectiva antiguidade na categoria e carreira. Fotocópia conferida
das classificações de serviço legalmente exigidas, ou declarações emi-
tidas pelo serviço das quais conste a expressão qualitativa das classi-
ficações reportadas aos anos em que foram atribuídas.

8.2 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de Aveiro
são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apresen-
tação de documentos comprovativos de factos por ele referidos que
possam relevar para apreciação do seu mérito.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos ad-

mitidos e excluídos e da lista de classificação final será feita nos ter-
mos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � O método de selecção adoptado é a avaliação curricular.
12.2 � Na avaliação curricular serão considerados os seguintes

parâmetros: a habilitação académica de base, a formação profissio-
nal, a experiência profissional e a classificação de serviço, de acordo
com os n.os 2 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Junho.

12.3 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectivas fórmulas classificativas, constam das actas das reuniões do
júri dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos quando
solicitadas.

13 � Elementos do júri (comuns a ambos os concursos):

Presidente � director do Departamento Administrativo, Jurídi-
co e de Pessoal, Dr. João Carlos Nunes Vaz Portugal.

Vogais efectivos � chefe de Divisão Jurídica, Dr.ª Isabel Maria
Martins Figueiredo, e chefe de Divisão de Recursos Humanos,
em regime de substituição, Dr.ª Maria Ema Fuentes Morais.

Vogal suplente � chefe de Divisão de Organização e Adminis-
tração, Cecília de Lurdes Vieira Rocha Lucas.

14 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

21 de Janeiro de 2004. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130727

Aviso D. R. H. n.º 8/2004

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 30 de Janeiro de 2004, foi nomeada definitivamente
engenheira civil de 2.ª classe, na sequência do concurso externo de
ingresso, a candidata Ana Margarida Rodrigues Cunha, com a classifi-
cação final de 15 valores, posicionada no escalão 1, índice 400.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

30 de Janeiro de 2004. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130724

Aviso D. R. H. n.º 9/2004

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 3 de Fevereiro de 2004, foi nomeado, na sequência do
concurso interno de acesso limitado, para a categoria de técnico su-
perior de planeamento regional e urbano principal, o candidato
António Paulo Ramalheira Corujo Lemos, com a classificação final
de 17 valores.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2004. � A Vereadora em Exercício Permanen-
te, Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000130718

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, torno público que, por meus despa-
chos de 30 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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2001,
de 11 de Janeiro, em conjugação com o disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, procedi à nomeação em
comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, nos ter-
mos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
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já citado, dos funcionários a seguir identificados, com início de fun-
ções a 1 de Fevereiro de 2004:

Paulo Jorge Ferreiro Santos, técnico superior 2.ª classe (estagiá-
rio), índice 315;

Margarida Maria Pacheco Poiarês, técnico superior 2.ª classe
(estagiário), índice 315.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3,
alínea c) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

30 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Armando Pin-
to Lopes. 1000250331

Aviso

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, torno público que, por meus despa-
chos de 30 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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2001,
de 11 de Janeiro, em conjugação com o disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, procedi à nomeação em
comissão de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
já citado, dos funcionários a seguir identificados, com início de fun-
ções a 1 de Fevereiro e termo a 31 de Julho de 2004:

Ana Conceição Reigado Aguilar Ribeiro, assistente administrati-
vo, índice 195;

Ana Maria Almeida Rebolho, assistente administrativo, índice
195;

António Ricardo Ramos Soares, jardineiro, índice 190;
Carmen Silvia Coelho Ribeiro Sampaio, assistente administrati-

vo, índice 195;
Cristina Maria Guerra Nunes Quadrado, telefonista, índice 130;
Francisco Nunes Baltazar, jardineiro, índice 228;
Manuel Jesus Cascais Figueiro, trolha, índice 140;
Manuel José Fernandes Silva, fiel mercados e feiras, índice 139.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3,
alínea c) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

30 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Armando Pin-
to Lopes. 1000250334

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 17/2004
Faz-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 4 de

Fevereiro de 2002, foi nomeado na sequência do concurso interno de
acesso geral para provimento de um lugar de técnico especialista,
aberto nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do n.º 1 do artigo 28.º e da
alínea b) do n.º 1 do artigo 32, todos do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, o candidato, Delfim Ferreira Braz, o qual nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com o
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, aplicável à administra-
ção local, fica integrado no escalão 1, índice 460. (Não está sujeito a
visto do Tribunal de Contas � artigos 46.º, n.º 1 e 114.º, n.º 1 da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

11 de Fevereiro de 2004. � Pela Directora do Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, o Técnico Superior Principal, José R.
Mendes. 3000130960

Aviso n.º 19/2004
Faz-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 4 de

Fevereiro de 2004, foram nomeados na sequência do concurso inter-
no de acesso limitado para provimento de dois lugares de pintor prin-
cipal, aberto nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 8.º, n.º 2 do arti-
go 28.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 32, todos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos, Joaquim Lucas Maria e
Olímpio Ribeiro Costa Soares, os quais nos termos do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, aplicável à administração local, fi-
cam integrados no escalão 1, índice 195. (Não está sujeito a visto do
Tribunal de Contas � artigos 46.º, n.º 1 e 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

11 de Fevereiro de 2004. � Pela Directora do Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, o Técnico Superior Principal, José R.
Mendes. 3000130965

Aviso n.º 20/2004

Faz-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 4 de
Fevereiro de 2004, foram nomeados na sequência do concurso inter-
no de acesso limitado para provimento de cinco lugares de pedreiro
principal, aberto nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 8.º, n.º 2 do ar-
tigo 28.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 32.º, todos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos a seguir indicados, os quais
nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conju-
gado com o Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, aplicável à
administração local, ficam integrados nos seguintes escalões e índi-
ces:

Vítor António Dâmaso Baião, escalão 5, índice 245;
José Manuel Maurício Ricardo, escalão 2, índice 205;
Júlio Carlos Pereira Moreira, escalão 1, índice 195;
José Joaquim Nobre Duarte Vieira, escalão 1, índice 195;
José António da Conceição Rodrigues, escalão 5, índice 245.

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

11 de Fevereiro de 2004. � Pela Directora do Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, o Técnico Superior Principal, José R.
Mendes. 3000130962

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso

Nomeação de chefe de secção em regime de substituição

Faço público que, por meu despacho de 27 de Janeiro de 2004,
com fundamento no uso da competência que me é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, prorrogo por mais
seis meses, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2004, o regime
de substituição, da assistente administrativo especialista, Margarida Ma-
ria dos Santos Fernando, no lugar de chefe de Secção de Desenvolvi-
mento Processual, desta Câmara Municipal, com fundamento na
alínea a) do n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 406/82, de 27
de Setembro, atendendo a que se encontra a decorrer o processo de
provimento de seis lugares de chefe de secção, do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal. (Não carece de visto do Tribunal de Con-
tas.)

29 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira
Mota. 3000130705

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 5/2004

Concursos internos de acesso limitado

Nomeações

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se faz público que, nos concursos inter-
nos de acesso limitado, abertos pela ordem de serviço n.º 4/2003, desta
Câmara Municipal e cujas actas dos júris, das quais constam as listas
de classificação final homologadas em 9 e 13 de Janeiro de 2004,
respectivamente, foram atribuídas aos candidatos as seguintes classi-
ficações:

Candidatos aprovados:

Técnico superior 1.ª classe, da carreira de arqueologia �
Carla João Gama Ferraz � 17,14 valores;

Técnico de 1.ª classe, da carreira de conservação e restau-
ro � João Miguel Guerreiro Silvestre Salgado � 16,67
valores;

Técnico profissional de 1.ª classe, da carreira de desenhador
de arqueologia � Dora Cristina Vieira Sampaio Reis �
16,30 valores.

Mais se faz público que, por meus despachos de 29 de Janeiro, foram
nomeados, Carla João Gama Ferraz, João Miguel Guerreiro Silvestre
Salgado e Dora Cristina Viera Sampaio Reis, para os respectivos luga-
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res, os quais deverão tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República.

29 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro de
Sousa Barreiro. 3000131212

Aviso n.º 6/2004
Concurso interno de acesso limitado para provimento um

lugar de operário qualificado principal, da carreira de
encadernador.

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, se faz público que, no concurso interno de acesso
limitado, para um lugar de operário qualificado principal, da carreira
de encadernador, de acordo com a ordem de serviço n.º 5/2003, desta
Câmara Municipal e cuja acta do júri, da qual consta a lista de classi-
ficação final homologada em 8 de Janeiro de 2004, foi atribuída a
seguinte classificação:

Candidata aprovada:

Fernanda Maria Vieira Almeida Ornelas � 15,63 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 3 de Fevereiro, foi
nomeada para o lugar de operário qualificado principal, da carreira de
encadernador, Fernanda Maria Vieira Almeida Ornelas, a qual deverá
tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro de
Sousa Barreiro. 3000131211

Aviso
Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 16/87

Em cumprimento do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do mes-
mo decreto-lei, é sujeita à discussão pública a alteração apresentada
pela forma Manuel Jorge & Filhos Construções, L.da, a um loteamento
sito em Sacapeito, freguesia de Marvila, nesta cidade, licenciado pelo
alvará de loteamento n.º 16/87, emitido em favor da mesma empresa.

A alteração apresentada consiste num aumento de 165 m2, no
dimensionamento das garagens dos lotes 4 a 6, distribuídos do seguin-
te modo:

Lote 4 � aumento de 63 m2, passando a totalizar 288 m2;
Lote 5 � aumento de 63 m2, passando a totalizar 288 m2;
Lote 6 � aumento de 39 m2, passando a totalizar 264 m2.

Sobre a referida alteração, poderá qualquer interessado pronunciar-
-se, querendo, no prazo de 15 dias úteis a contar da data de publica-
ção do presente aviso.

O processo pode ser consultado por qualquer interessado na Secção
de Licenciamento de Obras Particulares, sita junto ao edifício dos Paços
do Município, no horário normal de expediente (dias úteis entre as 9
horas e as 15 horas e 30 minutos).

Poderão os interessados apresentar por escrito, no decurso do re-
ferido pedido, reclamações, observações, sugestões e pedidos de escla-
recimento, que deverão ser entregues no mesmo serviço.

27 de Novembro de 2003. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, o Vereador da Gestão Urbanística, Joaquim
Augusto Queirós Frazão Neto. 3000131213

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso
Alvará de loteamento n.º 1/2004

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Novembro e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal de Sesimbra emitiu, em 8 do mês de Janeiro cor-
rente, o alvará de loteamento n.º 1/2004, em nome de Valdemiro da
Encarnação Sousa, contribuinte n.º 115999825, através do qual é li-
cenciado o loteamento e as respectivas obras de urbanização do pré-
dio sito na Avenida do Alcaide, Lagoa de Albufeira, freguesia de
Sesimbra (Castelo), deste concelho, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Sesimbra sob o n.º 06158 da freguesia de Sesimbra
(Castelo) e inscrito na matriz sob o artigo 6, secção K, da mesma
freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

Área total do prédio � 7000 m2;
Área do prédio a lotear � 7000 m2;
Área total de construção � 1964,58 m2;
Área total dos lotes � 3374,78 m2;
Número de lotes � 10 com as áreas de 262,56 m2 a 567,78 m2;
Número máximo de pisos � dois pisos;
Número de fogos total � 10 fogos;
Área de cedência para o domínio público � 769,51 m2;
Área de cedência para o domínio público � 2855,71 m2.
Finalidade � arruamentos, passeios e zona verde, de acordo com

a planta arquivada nos Serviços da Câmara Municipal.
Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de

12 semanas.

8 de Janeiro de 2004, � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 1000247987

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 63/2004/DRH

Concurso interno de acesso geral com vista ao provimen-
to de um lugar da categoria de técnico profissional es-
pecialista da carreira de técnico profissional de relações
públicas.

Nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho de
21 de Janeiro de 2004, fazendo uso de competência delegada, Precio-
sa da Silva Neves foi nomeada definitivamente, para o provimento
do lugar de técnico profissional especialista da carreira de técnico
profissional de relações públicas, precedendo concurso, ao abrigo do
disposto nos artigos 6.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, e 41.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 21 de Janeiro de 2004,
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. Isento
do visto do Tribunal de Contas, conforme o previsto no artigo 114.º,
n.º 3, alínea c) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

28 de Janeiro de 2004. � O Vereador, com competência delegada
para a Gestão dos Recursos Humanos, Manuel Pisco Lopes.

3000130980

Aviso n.º 67/2004/DRH
Concurso externo de ingresso com vista ao provimento

de um lugar da categoria de marceneiro (operário alta-
mente qualificado).

Nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho de
26 de Janeiro de 2004, fazendo uso de competência delegada, Jaime
Santana Palongo foi nomeado provisoriamente, para o provimento
do lugar de marceneiro (operário altamente qualificado), precedendo
concurso, ao abrigo do disposto nos artigos 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, artigo 41.º, n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro de
1999, e anexo (a que se refere o artigo 5.º) do Decreto-Lei n.º 518/
99, de 10 de Dezembro de 1999.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 2 de Fevereiro de 2004,
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. Isento
do visto do Tribunal de Contas, conforme o previsto no artigo 114.º,
n.º 3, alínea c) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

28 de Janeiro de 2004. � O Vereador, com competência delegada
para a Gestão dos Recursos Humanos, Manuel Pisco Lopes.

3000130982

Aviso n.º 68/2004/DRH
Concurso interno de acesso geral com vista ao preenchi-

mento de um lugar da categoria de técnico profissional
especialista principal da carreira de técnico profissio-
nal orçamentista.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
27 de Janeiro de 2004, Fernando Manuel de Sousa Mantas foi nome-
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ado definitivamente, para provimento do lugar de técnico profissio-
nal especialista principal da carreira de técnico profissional
orçamentista, precedendo concurso, ao abrigo do disposto nos arti-
gos 6.º, n.º 8 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável
por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), 41.º, n.º 1
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 6.º, n.º 1, alínea b) do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 26 de Janeiro de 2004
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. Isento
de visto do Tribunal de Contas.

28 de Janeiro de 2004. � O Vereador, com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000130983

Aviso n.º 70/2004/DRH

Concurso interno de acesso geral com vista ao preenchi-
mento de três lugares da categoria de técnico superior
de 1.ª classe da carreira de técnico superior generalista.

Nomeações

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
28 de Janeiro de 2004, Maria Fernanda Mateus Marmelindo Noguei-
ra, Vanda Cristina Fidalgo Narciso e Sónia Isabel da Cruz Eleutério
Venâncio Dias foram nomeadas definitivamente, para o provimento
dos lugares de técnico superior de 1.ª classe da carreira de técnico
superior generalista, precedendo concurso, ao abrigo do disposto nos
artigos 6.º, n.º 8 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (apli-
cável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro),
41.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 4.º, n.º 1, alínea c)
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 28 de Janeiro de 2004
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. Isento
de visto do Tribunal de Contas.

29 de Janeiro de 2004. � O Vereador, com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000130985

Aviso n.º 72/2004/DRH

Reclassificação profissional

Nomeação definitiva

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por meu despacho, de 16 de Janeiro de 2004, Manuela Paula
Rodrigues Pinheiro Amaral, foi nomeada definitivamente mediante o
procedimento de reclassificação profissional para a categoria de auxi-
liar administrativo findo o período de nomeação em comissão de
serviço extraordinária, com posicionamento no escalão 2, índice 134,
ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 3.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, 6.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, conjugado com o artigo 10.º, n.º 1, alínea c) do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro. Isento de visto do
Tribunal de Contas.

29 de Janeiro de 2004. � O Vereador, com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000130987

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso

Concurso externo de ingresso para três lugares
de cantoneiro � pessoal operário semiqualificado

Nomeação

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 15 de Janeiro de 2004, e nos termos do disposto no n.º 1 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, e

na sequência do concurso acima indicado, foram nomeados para as
vagas acima indicadas os seguintes candidatos:

Valores

Natércia Gradim Silva ...................................................... 16,5
Agostinho Pereira da Silva .............................................. 14,5
Almerinda Rodrigues Fernandes Sabino ........................... 14

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias, contados
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não carece
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

2 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares. 3000130735

Aviso

Concurso externo de ingresso para quatro lugares
de jardineiro � pessoal operário qualificado

Nomeação

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 16 de Janeiro de 2004, e nos termos do disposto no n.º 1 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, e
na sequência do concurso acima indicado, foram nomeados para as
vagas acima indicadas os seguintes candidatos:

Valores

Maria Lúcia dos Prazeres Tavares .................................. 17,5
Abel da Silva Tavares ...................................................... 17
Maria Isaura Ferreira Martins Rodrigues ......................... 16
Maria Helena de Almeida Batista ................................... 16

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias, contados
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não carece
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

2 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares. 3000130737

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 22/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público que a presidente da Câmara nomeou definitiva-
mente, 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, os seguintes candidatos:

Maria do Rosário Henriques Amador, na categoria de técnica
profissional especialista de educação, despacho de 23 de Ja-
neiro de 2004;

Dália Maria Mendonça Bastos, na categoria de engenheira téc-
nica agrária especialista principal, despacho de 4 de Fevereiro
de 2004;

Armandina dos Prazeres Hilário Matias, na categoria de técnica
superior assessora de serviço social, despacho de 4 de Feverei-
ro de 2004;

Manuel Quaresma Gregório de Fátima Guadalupe, na categoria
de técnico profissional especialista topógrafo, despacho de 4
de Fevereiro de 2004;

Piedade Maria Lopes Nunes Alenquer, na categoria de técnica
profissional de 1.ª classe � relações públicas, despacho de 4
de Fevereiro de 2004.

Os nomeados deverão proceder à aceitação das nomeações no pra-
zo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Fevereiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida por Despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração Geral,
Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000130934

Aviso n.º 29/DAG/DGRH/SAP/04

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local com
as adaptações previstas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
faz-se público que a presidente da Câmara, por despacho de 10 de
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Outubro de 2003, procedeu à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, do concurso externo para um lugar de encarregado de parques
desportivos e recreativos.

2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na profissão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

3 � Serão tidos em conta os condicionalismos previstos no arti-
go 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.

4 � Lugar a preencher � o concurso é válido para a vaga a con-
curso.

5 � Prazo de validade � um ano.
6 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho; 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 427/89,
de 7 de Dezembro; 409/91, de 17 de Outubro; 404-A/98, de 18 de
Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro; e 247/87, de 17 de Junho.

7 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pre-
encher é a constante do Despacho n.º 4/88, Diário da República, de
6 de Abril.

8 � Local de trabalho � o local de trabalho é toda a área do
município de Vila Franca de Xira.

9 � Remunerações e outras condições � o titular do lugar a pro-
ver será remunerado pelo índice 239, vencimento ilíquido de 741,69
euros, nos termos constantes do anexo III do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condi-
ções de trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcio-
nários da administração local.

10 � Forma de ingresso � nomeação provisória por um ano, nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89.

11 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os in-
divíduos vinculados ou não desde que satisfaçam os seguintes requisi-
tos:

11.1 � Requisitos gerais � constantes do artigo 29.º, Decreto-Lei
n.º 204/98:

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

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

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

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

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

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

11.2 � Requisitos especiais � possuir o 9.º ano de escolaridade.
12 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normalizado,
de formato A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, entregue pessoalmente na Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos ou remetido pelo correio com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação das can-
didaturas, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de abertu-

ra, identificação, número e data do Diário da República onde
foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, as quais só serão conside-
radas se devidamente comprovadas.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos
termos da lei penal.

13 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documenta-
ção:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte;

c) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados
nas alíneas a), b), d), e) e f), do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, os quais são dispensados desde que os candidatos
declarem no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos enuncia-
dos nas citadas alíneas;

d) Os documentos comprovativos dos factos referidos na
alínea d) do ponto 12;

e) Curriculum vitae.

14 � Métodos de selecção � os métodos de selecção são os se-
guintes:

Prova de conhecimentos (eliminatória), avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção.

14.1 � A prova de conhecimentos, com a duração de 60 minutos,
versará sobre as matérias constantes do seguinte programa:

Legislação geral � Constituição da República Portuguesa; Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações (Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/00, de 5 de Maio,
Decreto-Lei n.º 157/01, de 11 de Maio); Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro; Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;

Legislação sobre desporto � Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro, e
317/97, de 25 de Novembro;

Realidade desportiva do concelho de Vila Franca de Xira � in-
tervenção desportiva da autarquia; equipamentos desportivos;
associativismo desportivo.

14.2 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 do júri, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos e
de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e ter-
mos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º, e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

16 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local de
realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

17 � Constituição do júri � o júri designado por despacho da pre-
sidente da Câmara de 5 de Dezembro de 2003, tem a seguinte com-
posição:

Presidente � Alberto Simões Maia Mesquita, vereador.
Vogais efectivos:

Dr. Luís Manuel da Costa Rodrigues Rafael, técnico superi-
or de 2.ª classe de gestão autárquica.

Dr. Vítor Manuel Taborda Félix, técnico superior de 2.ª
classe de economia e gestão.

Vogais suplentes:

Dr. Ricardo Abílio Ramos Vicente, técnico superior de 2.ª
classe de gestão autárquica.

Dr.ª Maria João Calçada Rocha Oliveira, assessora da car-
reira técnica superior de história.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

5 de Fevereiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida por despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração Geral,
Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000130935

Aviso n.º 30/DAG/DGRH/SAP/04

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local com
as adaptações previstas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
faz-se público que a presidente da Câmara, procedeu à abertura, pelo
prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente
aviso, do concurso interno geral para três lugares de chefe de repar-
tição (gestão administrativa � DAG; expediente e arquivo � DHU;
Serviços de Fomento � DFSU), despacho de 30 de Janeiro de 2004.

2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na profissão profissional, provi-
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denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

3 � Lugares a preencher � para as vagas postas a concurso.
4 � Prazo de validade � três meses.
5 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho; 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 427/89,
de 7 de Dezembro; 409/91, de 17 de Outubro; 404-A/98, de 18 de
Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro; e 265/88, de 28 de Julho.

6 � Conteúdo funcional � Despacho n.º 10 688/99, Diário da
República, 126, de 31 de Maio.

7 � Local de trabalho � o local de trabalho é toda a área do
município de Vila Franca de Xira.

8 � Remunerações � os titulares dos lugares a prover serão re-
munerados pelo índice 460, vencimento ilíquido de 1427,52 euros,
nos termos do n.º 4 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, sen-
do-lhes aplicáveis, no que concerne às regalias sociais e condições de
trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

9 � Requisitos de admissão � os requisitos gerais e especiais cons-
tam do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, e do n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, conjugado com o n.º 4 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/89.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normalizado,
de formato A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, entregue pessoalmente na Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos ou remetido pelo correio com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação das can-
didaturas, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Categoria, natureza do vínculo e serviço a que pertence;
d) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de abertu-

ra, identificação, número e data do presente aviso;
e) Declaração, sob compromisso de honra, conforme n.º 2 do

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de que reúne os requi-
sitos gerais de admissão.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos
termos da lei penal.

11 � Documentos exigidos:

a) Curriculum vitae, datado e assinado;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das acções de formação profis-

sional;
d) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence

da qual conste a categoria que detém, natureza do vínculo,
antiguidade na carreira, categoria e função pública;

e) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte;
f) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem

relevantes para apreciação do seu mérito, ou que possam
constituir motivo de preferência legal.

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta autarquia
ficam dispensadas da apresentação dos documentos que constem do
seu processo individual.

12 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos (duas ho-
ras), avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

12.1 � Programa da prova de conhecimentos:

Organização política e administrativa � Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Gestão de pessoal autárquico � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações
(Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/00,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/01, de 11 de Maio);
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, ratificado pela De-
claração n.º 13-E/98;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com a redacção do Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro;

Loteamentos, obras de urbanização e obras particulares � De-
creto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho;

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, e alterações
(Leis n.os 87-B/98, de 31 de Dezembro, 3-B/00, de 4 de Abril,
15/01, de 5 de Junho, e 94/01, de 20 de Agosto; Decreto-Lei
n.º 390/82, de 17 de Setembro; Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.

12.2 � Os critérios de apreciação e ponderação dos referidos mé-
todos, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

13 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos e
de classificação final serão publicitadas nos prazos estabelecidos nos
artigos 33.º, 34.º, e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 � Constituição do júri � o júri foi constituído por despacho
da presidente da Câmara de 30 de Janeiro de 2004, e tem a seguinte
composição:

Presidente � Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha, pre-
sidente da Câmara.

Vogais efectivos:

1.º Arquitecto João Manuel Dias Ferreira de Jesus, director
do DHU.

2.º Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do DAG.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Teodoro de Assunção Bernardo Roque, director do
DASC.

2.º Dr.ª Maria João Gonçalves Pires Monteiro Marques,
chefe da divisão de GRH.

A presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

6 de Fevereiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida por despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração Geral,
Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000130936

Aviso n.º 31/DAG/DGRH/SAP/04

Torna-se público de que a presidente da Câmara, por despacho de
4 de Fevereiro de 2004, procedeu à reclassificação profissional do
encarregado de pessoal auxiliar, António Manuel Rocha dos Santos,
na categoria de encarregado de parques desportivos e recreativos,
escalão 1, índice 239, a que corresponde o vencimento de 714,69
euros, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/00, de
9 de Setembro.

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.

6 de Fevereiro de 2004. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida por despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000130937

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PAIVA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria de engenheiro técnico civil principal,
da carreira de engenheiro técnico civil, do grupo de
pessoal técnico.

Nomeação de pessoal

1 � Torno público que, por meu despacho de 6 de Fevereiro, com
efeitos a partir da mesma data, após concurso interno de acesso ge-
ral, aberto ao abrigo do artigo 6.º, n.º 2, conjugado com o artigo 8.º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 279, de 3 de Dezembro de 2003,
após homologação por meu despacho de 6 de Fevereiro do ano em
curso da acta do júri do concurso contendo a lista de classificação
final, procedi à nomeação, nos termos do artigo 6.º, n.º 8 do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de engenheiro
técnico civil principal, da carreira de engenheiro técnico civil, do grupo
de pessoal técnico (escalão 1, índice 400), do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, do único candidato admitido e aprovado no con-
curso, funcionário desta Câmara Municipal, Armindo Marques
Almofala, classificado com 15,56.

2 � O candidato nomeado deverá aceitar o lugar nos 20 dias ime-
diatos ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
3.ª série. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas nos
termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos
Fernando Diogo Pires. 3000130710
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso

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

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares de 6 de Feve-
reiro de 2004, foi nomeada para um lugar de técnico superior de 1.ª
classe de serviço social a candidata abaixo mencionada:

Ana Cristina Paixão Fernandes Tomás.

O prazo de aceitação da referida nomeação é de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jaime Carlos
Marta Soares. 3000130706

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de pesados

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares de 6 de Feverei-
ro de 2004, foi nomeado para um lugar de motorista de pesados, do
quadro de pessoal deste município, o candidato:

Adelino José Rosário Bento Lima Marta.

O prazo de aceitação do referido lugar é de 20 dias a contar da data
de publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

9 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jaime Carlos
Marta Soares. 3000130707

JUNTA DE FREGUESIA DO CACÉM

Aviso n.º 1/2004

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar na categoria de motorista de transportes colectivos

Nomeação

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no arti-
go 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público
que em 27 de Janeiro de 2004 foram homologadas pelo executivo da
Junta de Freguesia as actas do júri do concurso referido em epígrafe,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 180,
de 6 de Agosto de 2003.

Mais se torna público que, por deliberação do executivo da Junta
de Freguesia de 10 de Fevereiro de 2004, foi nomeado para o lugar
que se encontra vago no quadro privativo desta autarquia o candidato
Paulo Alexandre de Almeida Belchior, 1.º classificado, o qual deverá
aceitar a referida nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Processo isento
de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Junta, António Se-
bastião Antunes. 3000131180

JUNTA DE FREGUESIA DE CANDEMIL

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Davide Brito da Rocha, presidente da Junta de Freguesia Candemil, do
município de Vila Nova de Cerveira:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Candemil, do município de Vila Nova de
Cerveira, considerando o parecer emitido em 6 de Novembro de 2003,
pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugue-

ses. Em 22 de Dezembro de 2003, o parecer, por proposta desta Jun-
ta de Freguesia, foi aprovado em sessão da assembleia de freguesia de
Candemil:

Brasão � escudo de ouro, duas telhas de vermelho dispostas em
pala e alinhadas em faixa; em chefe, palma de verde posta em
faixa e, em campanha, roda de azenha de negro, realçada de
prata. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com
a legenda a negro: «CANDEMIL � VILA NOVA de CER-
VEIRA».

Bandeira � vermelha. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste
e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Candemil � Vila Nova de Cerveira».

29 de Dezembro de 2003. � O Presidente da Junta, Davide Brito
da Rocha. 3000127893

JUNTA DE FREGUESIA DE PROVA

Edital

Brasão, bandeira e selo

Sérgio Inácio Ramalho Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de
Prova, do município de Mêda:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Prova, do município de Mêda, tendo em conta o parecer
emitido em 5 de Junho de 2003, pela Comissão de Heráldica da As-
sociação 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 26 de Outubro de 2003:

Brasão � escudo de ouro, Agnus Dei de azul sustendo haste
crucífera de negro com lábaro de prata carregado de cruz fir-
mada de vermelho; em chefe, dois cachos de uvas de verme-
lho, sustidos de verde e, em campanha, feixe de três espigas
de trigo de verde, atadas de vermelho. Coroa mural de prata
de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «PRO-
VA � MEDA».

Bandeira � vermelha. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste
e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Prova � Meda».

6 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Junta, Sérgio Inácio
Ramalho Gonçalves. 3000130736

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTANA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal
auxiliar.

1 � No uso da competência prevista na alínea d) do n.º 1 do arti-
go 34.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e conforme
aprovação por unanimidade pelo órgão executivo da Junta de Fregue-
sia em 25 de Novembro de 2003 na acta de 25 de Novembro de 2003,
Francisco Boleto São Pedro, presidente da Junta de Freguesia de
Santana, torna público que por seu despacho de 25 de Novembro de
2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a
partir do dia seguinte ao da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série, concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de auxiliar administrativo, do grupo de pes-
soal auxiliar, do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Santana,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Julho.

2 � O titular da categoria a prover será remunerado pelo escalão
1, índice 125 � 388 euros.

3 � Legislação aplicável � a este concurso serão aplicadas as re-
gras previstas nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho; 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.
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4 � Prazo de validade � o concurso visa o provimento das vagas
e caduca com o preenchimento das mesmas.

5 � O local de trabalho situa-se no concelho de Santana.
6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho SEALOT

n.º 4/88, de 6 de Abril de 1989, publicado no Diário da República,
2.ª série, nomeadamente, assegura o contacto entre os serviços, efec-
tua a recepção e entrega de expediente e encomendas; anuncia men-
sagens, transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou valores, presta
informações verbais ou telefónicas, transporte máquinas, artigos e
escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura a vigilân-
cia de instalações e acompanha os visitantes aos locais pretendidos;
estampilha correspondência, opera com elevadores de comando ma-
nual; quando for caso disso, procede à venda de senhas para utilização
das instalações; providencia pelas condições de asseio, limpeza e con-
servação de portarias e verifica as condições de segurança antes de se
proceder ao seu encerramento.

7 � Requisitos especiais de admissão � possuir escolaridade míni-
ma obrigatória, de acordo com a idade.

8 � Quota de emprego para pessoas com deficiência � poderão
concorrer pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade seja igual
ou superior a 60%, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro. No presente concurso o candidato portador de deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º,
da citada legislação.

8.1 � Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, os candidatos com deficiência devam declarar, no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imedia-
ta do documento comprovativo.

9 � Requisitos gerais de admissão � poderão candidatar-se todos
os indivíduos que satisfaçam os requisitos constantes no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

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

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

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

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

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

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

10 � Os candidatos devem reunir os requisitos gerais e especiais
de admissão até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas.

11 � Formalização das candidaturas:
11.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia, em papel for-
mato A4, entregue pessoalmente na sede da Junta de Freguesia, ou
remetido pelo correio, registado com aviso de recepção, no prazo
fixado no n.º 1 deste aviso, nos termos legais, onde indicarão a iden-
tificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nascimento,
estado civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência completa e telefo-
ne);

11.2 � Concurso a que se candidata, com indicação da série, nú-
mero e data do Diário da República em que se encontra publicado o
presente aviso.

11.3 � Os requerimentos deverão ser acompanhados sob pena de
exclusão dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, do qual conste a identificação
pessoal, habilitações literárias, experiência, os quais, todavia
só serão tidas em consideração pelo júri do concurso se de-
vidamente comprovadas;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso, referidos no n.º 9 deste aviso;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias (origi-
nal ou fotocópia autenticada), bem como, fotocópias do
bilhete de identidade e do número de contribuinte fiscal;

d) Experiência profissional � com indicação das funções de mais
interesse para o lugar;

e) Habilitações profissionais � especializações, seminários,
acções de formação, etc.;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda que deva
apresentar por serem relevantes para apreciação do seu
mérito.

11.4 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do ponto n.º 11.3, deste aviso, à excepção do certificado de
habilitações literárias, que acompanhará o requerimento de candida-
tura, desde que os candidatos declarem, no requerimento de candida-
tura ao concurso, sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos de admissão
referidos nas alíneas de a) a f) do n.º 9 deste aviso.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos, serão puni-
das nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de prova escrita de conhecimentos gerais, de natureza
teórica, com carácter eliminatório e entrevista profissional de selec-
ção terá a duração máxima de uma hora e trinta minutos e versará
sobre a seguinte matéria:

13.1 � Programa de provas:

Prova escrita de conhecimentos gerais � a prova escrita de
conhecimentos gerais terá a duração de uma hora e trinta
minutos, e versará sobre:

Conhecimentos gerais:

a) Direitos e deveres da função pública;
b) Horário de trabalho na função pública;
c) Deontologia profissional.

Bibliografia:

1) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto discipli-
nar da função pública;

2) Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
3) Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril.

13.2 � Entrevista profissional de selecção que será graduada de 0
a 20 valores e visa avaliar numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos necessárias ao exercício das funções a que se candidata.

13.3 � A prova escrita de conhecimentos gerais e a entrevista
profissional de selecção serão valoradas de 0 a 20 valores, tendo cada
uma delas carácter eliminatória para os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5 valores, em cada prova.

14 � Classificação final � será resultante da aplicação da média
aritmética da soma das pontuações da prova oral de conhecimentos
gerais e prova prática de conhecimentos específicos, considerando-se
não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a
9,5 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

(PEC + EPS)
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos gerais;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � A falta de comparência dos concorrentes à prova de conhe-
cimentos gerais e específicos, determina a sua exclusão.

16 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova escrita de
conhecimentos gerais e da entrevista profissional de selecção, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam da acta da reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação, conforme despacho publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 77, de 31 de Março de 2000.

18 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente do júri � Francisco Boleto São Pedro, presidente da
Junta de Freguesia de Santana.

1.º vogal efectivo � Maria da Conceição dos Anjos Rovisco
Moura, assistente administrativo especialista da Câmara Mu-
nicipal de Nisa, 1.º vogal efectivo, que substituirá a presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � Maria Alice Lopes Pereira, chefe de sec-
ção da Câmara Municipal de Nisa, 2.º vogal efectivo.

1.º vogal suplente � Joaquim Lopes Pires, tesoureiro da Junta
de Freguesia de Santana.

2.º vogal suplente � Joaquim Ramalhete Duarte, secretário da
Junta de Freguesia de Santana.

31 de Dezembro de 2003. � O Presidente da Junta, Francisco
Boleto São Pedro. 1000248333
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Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de cantoneiro de limpeza, do grupo de pessoal
auxiliar.

1 � No uso da competência prevista na alínea d) do n.º 1 do arti-
go 34.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e conforme
aprovação por unanimidade pelo órgão executivo da Junta de Fregue-
sia em 25 de Novembro de 2003 na acta de 25 de Novembro de 2003,
Francisco Boleto São Pedro, torna público que por seu despacho de
25 de Novembro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, contados a partir do dia seguinte ao da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de cantoneiro de limpeza,
do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal da Junta de Fregue-
sia de Santana, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho.

2 � O titular da categoria a prover será remunerado pelo escalão
1, índice 152 � 472 euros.

3 � Legislação aplicável � a este concurso serão aplicadas as re-
gras previstas nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho; 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � Prazo de validade � o concurso visa o provimento das vagas
e caduca com o preenchimento das mesmas.

5 � O local de trabalho situa-se no concelho de Santana.
6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho SEALOT

n.º 4/88, de 6 de Abril de 1989, publicado no Diário da República,
2.ª série, nomeadamente, procede à remoção de lixos e equiparados,
varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagem das vias
públicas, limpeza de chafariz, remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

7 � Requisitos especiais de admissão � possuir escolaridade míni-
ma obrigatória, de acordo com a idade.

8 � Quota de emprego para pessoas com deficiência � poderão
concorrer pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade seja igual
ou superior a 60%, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro. No presente concurso o candidato portador de deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º,
da citada legislação.

8.1 � Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imedia-
ta do documento comprovativo.

9 � Requisitos gerais de admissão � poderão candidatar-se todos
os indivíduos que satisfaçam os requisitos constantes no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

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

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

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

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

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

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

10 � Os candidatos devem reunir os requisitos gerais e especiais
de admissão até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas.

11 � Formalização das candidaturas:
11.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Nisa, em pa-
pel formato A4, entregue pessoalmente no Gabinete de Recursos Hu-
manos e Apoio ao Trabalhador desta Câmara Municipal, ou remetido
pelo correio, registado com aviso de recepção, no prazo fixado no
n.º 1 deste aviso, nos termos legais, onde indicarão a identificação
completa (nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado
civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número de contribuinte fiscal, residência completa e telefone);

11.2 � Concurso a que se candidata, com indicação da série, nú-
mero e data do Diário da República em que se encontra publicado o
presente aviso.

11.3 � Os requerimentos deverão ser acompanhados sob pena de
exclusão dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, do qual conste a identificação
pessoal, habilitações literárias, experiência, os quais, todavia
só serão tidas em consideração pelo júri do concurso se de-
vidamente comprovadas;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso, referidos no n.º 9 deste aviso;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias (origi-
nal ou fotocópia autenticada), bem como, fotocópias do
bilhete de identidade e do número de contribuinte fiscal;

d) Experiência profissional � com indicação das funções de mais
interesse para o lugar;

e) Habilitações profissionais � especializações, seminários,
acções de formação, etc.;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda que deva
apresentar por serem relevantes para apreciação do seu
mérito.

11.4 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do ponto n.º 11.3, deste aviso, à excepção do certificado de
habilitações literárias, que acompanhará o requerimento de candida-
tura, desde que os candidatos declarem, no requerimento de candida-
tura ao concurso, sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos de admissão
referidos nas alíneas de a) a f) do n.º 9 deste aviso.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos, serão puni-
das nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de prova de conhecimentos específicos de natureza
prática, que terá a duração de três horas, de natureza prática de co-
nhecimentos específicos, com carácter eliminatório.

Avaliação curricular e entrevista profissional de selecção terá a
duração máxima de 30 minutos.

13.1 � Programa de provas:

Prova de conhecimentos específicos de natureza prática:

Remoção de lixos e equiparados;
Varredura e limpeza de ruas;
Limpeza de sargetas;
Remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

13.2 � Entrevista profissional de selecção que será graduada de 0
a 20 valores e visa avaliar numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos necessárias ao exercício das funções a que se candidata.

13.3 � A prova de conhecimentos específicos de natureza prática
e a avaliação curricular serão valoradas de 0 a 20 valores, tendo cada
uma delas carácter eliminatório para os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5 valores, em cada prova.

14 � Classificação final � será resultante da aplicação da média
aritmética da soma das pontuações da prova de conhecimentos espe-
cíficos de natureza prática, da entrevista profissional e da avaliação
curricular, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 2 (Pcenp + Ac + EPS) / 4
em que:

CF = classificação final;
Pcenp = prova de conhecimentos específicos de natureza prática;
Ac = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � A falta de comparência dos concorrentes à prova de conhe-
cimentos específicos de natureza prática e avaliação curricular, deter-
mina a sua exclusão.

16 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos específicos de natureza prática; da avaliação curricular e da
entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da
acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qual-
quer forma de discriminação, conforme despacho publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 de Março de 2000.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 49 � 27 de Fevereiro de 20044534

18 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente do júri � Francisco Boleto São Pedro, presidente da
Junta de Freguesia de Santana.

1.º vogal efectivo � Maria da Conceição dos Anjos Rovisco
Moura, assistente administrativo especialista, 1.º vogal efecti-
vo, que substituirá a presidente do júri nas suas faltas e impe-
dimentos.

2.º vogal efectivo � Maria Alice Lopes Pereira, chefe de sec-
ção, 2.º vogal efectivo.

1.º vogal suplente � Joaquim Lopes Pires, tesoureiro da Junta
de Freguesia de Santana.

2.º vogal suplente � Joaquim Ramalhete Duarte, secretário da
Junta de Freguesia de Santana.

31 de Dezembro de 2003. � O Presidente da Junta, Francisco
Boleto São Pedro. 1000248334

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de um lugar de engenheiro assessor

Na sequência do concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de engenheiro assessor, faz-se público, que as provas
públicas (que consistirá na apreciação e discussão do currículo profis-
sional do candidato), irá realizar-se no dia 9 de Março de 2004, com
início às 9 horas e 30 minutos, na Divisão de Recursos Humanos dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, situada
na Praceta Ricardo Jorge, 2-2A, Pragal, 2800-585 Almada.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000131207

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de dois lugares de técnico superior assessor

Na sequência do concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de técnico superior assessor, faz-se público, que as
provas públicas (que consistirá na apreciação e discussão do currículo
profissional dos candidatos), irá realizar-se no dia 9 de Março de 2004,
com início às 11 horas, na Divisão de Recursos Humanos dos Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, situada na
Praceta Ricardo Jorge, 2-2A, Pragal, 2800-585 Almada.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000131208

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso
Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do

conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reunião
que teve lugar no dia 9 de Fevereiro de 2004, nomear para o provi-

mento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe, área de engenha-
ria mecânica � ramo qualidade e ambiente, o concorrente classifica-
do em concurso externo de ingresso, Fernando José Barreleiro de
Sousa, aberto por aviso publicado em Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 278, de 2 de Dezembro, após ter sido dispensado da frequên-
cia de estágio de ingresso, por estarem reunidos os requisitos que o
permitem, conforme jurisprudência do Acórdão n.º 100/98, de 5 de
Maio, do Tribunal de Contas, devendo tomar posse no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000130743

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reunião
que teve lugar no dia 9 de Fevereiro de 2004, nomear para o provi-
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe da carreira de técnico
superior de higiene e segurança no trabalho, o concorrente classifica-
do em concurso externo de ingresso, Nuno Miguel Ferreira Martins
Carneiro, conforme aviso publicado em Diário da República, 3.ª
série, n.º 163, de 17 de Julho, após ter sido dispensado da frequência
de estágio de ingresso, por estarem reunidos os requisitos que o per-
mitem, conforme jurisprudência do Acórdão n.º 100/98, de 5 de Maio,
do Tribunal de Contas, devendo tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000130831

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Verificando-se ter havido lapso, na redacção de um aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de 26 de Janeiro de 2004,
a p. 1881, procede-se seguidamente à sua rectificação.

Assim onde se lê «[�] foram nomeados provisoriamente: [�]»
deve ler-se «foram nomeados:

definitivamente: Isac Alberto Maçães Furtado, Eva Alexandra
Junqueira Lopes, Hugo Miguel Eusébio Costa e Artur Jorge
Filipe Santos [�];

provisoriamente: Helena Isabel Fonte da Rocha e Alberto Miguel
da Silva Pinheiro [�] Filipe Machado Antunes [�]»

28 de Janeiro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Técnica Superior Principal, Ana Paula Moreira Baldaia Queirós.

3000130829
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

A. C. � ALCATIFAS E CORTINADOS
DE MATOSINHOS. S. A.

Capital social: € 274 450

Sede: Rua de Brito Capelo, 105, 4450 Matosinhos

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 43 828.

Pessoa colectiva n.º 501680349.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os Srs. Accionistas da firma A. C. � Alcatifas
e Cortinados de Matosinhos, S. A., a reunirem em assembleia geral,
no próximo dia 30 de Março de 2004, pelas 14 horas e 30 minutos,
no Hotel Porto Mar, sito na Rua de Brito Capelo, 169, em
Matosinhos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, o balanço, as contas e o parecer do fiscal único
relativos ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade relativamente ao exercício de 2003;
4) Discutir e deliberar a remuneração dos órgãos sociais, nos

termos e dentro dos limites estabelecidos no artigo 12.º dos
estatutos;

5) Proceder à eleição dos membros de todos os órgãos sociais
para o triénio de 2004-2006.

Nos termos do disposto no artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral
serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social, os elemen-
tos de informação preparatória prevista nessa norma, designadamen-
te os documentos de prestação de contas e os textos das propostas a
apresentar pelo conselho de administração.

Os formalismos e demais requisitos para agrupamento ou represen-
tação dos accionistas são os estabelecidos na lei.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Edilberto Cardoso. 3000131527

ASPOR � AREIAS E SEIXOS DE PORTUGAL, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 377.º e 383.º, n.º 1, do Código das Socieda-
des Comerciais, convoco a assembleia geral da sociedade anónima
ASPOR � Areias e Seixos de Portugal, S. A., com sede em Dique dos
Vinte, freguesia da Golegã, concelho da Golegã, pessoa colectiva
n.º 504226983, com o capital social de € 150 000, e matriculada na
Conservatória do Registo Comercial da Golegã sob o n.º 724, a reunir
na sede social no dia 30 de Março de 2004, pelas 11 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, apreciar e votar o relatório de gestão, as contas e
a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício
findo em 31 de Dezembro de 2003, bem como o relatório e
parecer do fiscal único;

2) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Consigna-se que, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia
geral, serão facultados à consulta dos Srs. Accionistas, em cumpri-
mento do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, na sede
social, dentro das horas normais de expediente, além dos documentos
acima mencionados os demais elementos aludidos naquela disposição
legal.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes do artigo 7.º dos estatutos da
sociedade, devendo as acções mostrar-se averbadas em nome dos

Srs. Accionistas, no respectivo livro de registo, até 15 dias antes da
data marcada para a reunião, e manter-se registadas, em nome daque-
les, até ao encerramento da reunião.

Os Srs. Accionistas que sejam pessoas colectivas deverão comuni-
car ao presidente da mesa o nome de quem as representa.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rui Manuel Sequeira
Encarnação. 1000250580

AUTO RALI, S. A.

Sede: Rua de Carlos Mardel, 12, freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa

Capital social: € 75 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 34 984/640611.

Número de identificação de pessoa colectiva 500036896.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, é por este meio convocada a
assembleia geral anual desta sociedade para reunir no dia 30 de Março
de 2004, pelas 14 horas, na Travessa do Calado, 26-B, em Lisboa, a
fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e documentos de prestação de contas da sociedade
relativos ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização;
4) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o

triénio de 2004-2006.

16 de Fevereiro de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paula Gomes Freire. 3000131492

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Praça de D. João I, 28, Porto

Capital social: € 3 257 400 827

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 043.

Pessoa colectiva n.º 501525882.

Títulos de participação Banco Mello/87

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 321/
85, de 5 de Agosto, é convocada a assembleia dos participantes de-
tentores de títulos de participação Banco Mello/87, a realizar no dia
30 de Março de 2004, às 11 horas, na sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Ponto 1.º Exposição sobre a situação e actividade do Banco
Comercial Português, S. A., durante o exercício de 2003 e
tomada de conhecimento das contas referentes ao exercício,
bem como dos pareceres e relatórios emitidos pelo conselho
fiscal, pelos auditores externos e pelo revisor oficial de con-
tas nomeado pelos participantes;

Ponto 2.º Pronunciaram-se sobre o projecto de fusão por incor-
poração, do Banco Expresso Atlântico, S. A., e LEASEFAC-
TOR, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, no Banco Comercial
Português, S. A.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) É condição de participação na assembleia que os detentores
de títulos de participação comprovem a respectiva qualidade
no 5.º dia anterior à data marcada para a reunião, mantendo
a titularidade ao tempo da assembleia, devendo aquela quali-
dade ser comprovada por meio de declaração a emitir pela
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instituição financeira onde se encontram inscritos os títu-
los;

2) Podem participar na assembleia todos os participantes, cor-
respondendo um voto a cada título de participação;

3) Os participantes podem fazer-se representar na assembleia
por cônjuge, ascendente, descendente ou outro participante.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social das sociedades a incorporar, anuncia-se que a escritura
pública de fusão será outorgada, sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar da
data de publicação no Diário da República do anúncio de registo do
projecto de fusão a que se refere o artigo 100.º do Código das Socie-
dades Comerciais, sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do
artigo 116.º do já referido Código e no artigo 35.º do Regime Geral
das Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras.

A assembleia só poderá reunir em primeira convocatória se estive-
rem presentes ou representados participantes que, em conjunto, dete-
nham, pelo menos, um quarto dos títulos com direito a voto.

Se não existir quórum legal, fica desde já convocada a assembleia
para se reunir em 2.ª convocatória no dia 15 de Abril de 2004, no
mesmo local e hora, com a ordem de trabalhos fixada em
1.ª convocatória, podendo reunir com qualquer número de partici-
pantes.

Os documentos de prestação de contas, o parecer do revisor oficial
de contas nomeado pelos participantes e o projecto de fusão poderão
ser consultados, nos dias úteis e durante as horas de expediente, na
sede social da empresa, a partir de 20 de Fevereiro de 2004.

10 de Fevereiro de 2004. � O Conselho de Administração: (Assi-
naturas ilegíveis.) 3000131542

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Praça de D. João I, 28, Porto

Capital social: € 3 257 400 827

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 043.

Pessoa colectiva n.º 501525882.

Obrigações perpétuas subordinadas BPA 1997
Obrigações de caixa subordinadas BPSM 1995

Obrigações de caixa subordinadas BCP/95
Obrigações perpétuas subordinadas

BPSM 1997 � 1.ª e 2.ª séries � TOPS
Obrigações de caixa subordinadas UBP/93
Obrigações de caixa subordinadas UBP/96

Obrigações de caixa subordinadas BPA Factor/95
Obrigações de caixa BCP Setembro/2011 � 1.ª emissão

Obrigações perpétuas subordinadas Banco Mello
Imobiliário/98

Obrigações de caixa BCP Novembro/2011
1.ª e 2.ª emissões

Obrigações de caixa BCP 4,38 % Agosto/2007

Assembleia de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Obrigacionistas detentores das obrigações acima
identificadas, emitidas pelo Banco Comercial Português, S. A., para
reunirem em assembleia geral pelas 10 horas e 30 minutos do dia 30
do próximo mês de Março, na sede social, na cidade do Porto, com
a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Pronunciarem-se sobre o projecto de fusão por
incorporação do Banco Expresso Atlântico, S. A., e da LEA-
SEFACTOR, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, no Banco Co-
mercial Português, S. A., nos termos e para os efeitos do ar-
tigo 109.º do Código das Sociedades Comerciais.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) A cada obrigação corresponde um voto;
2) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia

por mandatário constituído por simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia, com a assinatura reconhe-
cida por notário, advogado ou solicitador;

3) Os obrigacionistas que sejam pessoas colectivas ou que sen-
do pessoas singulares não pretendam comparecer pessoalmen-
te na assembleia deverão comunicar ao presidente da mesa
da assembleia, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior
ao fixado para a reunião, o nome das pessoas que os repre-
sentam;

4) O documento comprovativo da qualidade de obrigacionista e
de que as obrigações ficam bloqueadas até ao final do dia
marcado para a assembleia devem ser entregues na sede so-
cial até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao do fi-
xado para a assembleia;

5) A assembleia reunirá com qualquer número de obrigacionistas;
6) A proposta relativa ao ponto único da ordem do dia será

votada pelos titulares de cada emissão de obrigações com in-
dependência dos titulares das restantes emissões presentes
nesta assembleia.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social da sociedade a incorporar, anuncia-se que a escritura pú-
blica de fusão será outorgada, sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar da
data de publicação do anúncio de registo do projecto de fusão a que se
refere o artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, sem pre-
juízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 116.º do já referido
Código e no artigo 35.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e
das Sociedades Financeiras.

10 de Fevereiro de 2004. � O Representante Comum dos Obriga-
cionistas, Fernando Ferreira Casal dos Santos. 3000131544

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Praça de D. João I, 28, Porto

Capital social: € 3 257 400 827

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 043.

Pessoa colectiva n.º 501525882.

Obrigações BCP perpétuas subordinadas 2002-2012
1.ª e 2.ª emissões

Obrigações subordinadas Banco Mello 93/2004
2.ª emissão

Obrigações de caixa subordinadas BPA/96
Obrigações BCP subordinadas 6,35 % Março 2011
Obrigações de caixa BCP 6,15 % Setembro 2011

Obrigações de caixa BCP 5,34 % Março 2012
Obrigações de caixa Banco Mello Imobiliário/97

1.ª emissão
Obrigações de caixa Nacional Factoring 98 � 3.ª emissão

Obrigações subordinadas Nacional Factoring 99
Obrigações de caixa Atlântico taxa crescente 1999-2004

Obrigações de caixa Investimento Mello EUA 2004
Obrigações de caixa Leasing Atlântico 1999

2.ª emissão � 1.ª série
Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999

3.ª emissão � 1.ª série
Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999

3.ª emissão � 2.ª série
Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999

2.ª emissão � 2.ª série
Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999

4.ª emissão � 1.ª série
Obrigações de caixa Leasing Atlântico 1999

3.ª emissão � 1.ª série
Obrigações de caixa Nacional Leasing 1999

2.ª emissão � 1.ª série
Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999

4.ª emissão � 2.ª série
Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999

2.ª emissão � 2.ª série
Obrigações de caixa Mello Leasing 1998 � 3.ª emissão

Obrigações de caixa Leasing Atlântico 1999
3.ª emissão � 2.ª série

Obrigações de caixa Leasing Atlântico 1999
4.ª emissão � 1.ª série

Obrigações de caixa Leasing Atlântico 1999
4.ª emissão � 2.ª série
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Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999
5.ª emissão � 1.ª série

Obrigações de caixa Comercial Leasing 1999
5.ª emissão � 2.ª série

Obrigações de caixa Nacional Leasing 1999
2.ª emissão � 3.ª série

Obrigações de caixa Leasing Atlântico 2000 � 1.ª emissão
Obrigações de caixa Comercial Leasing 2000 � 1.ª série
Obrigações de caixa Nacional Leasing 2000 � 1.ª série
Obrigações de caixa subordinadas LusoLeasing 1995

Obrigações de caixa subordinadas Comercial Leasing 1998
Obrigações subordinadas BCPLeasing 2003-2013

Obrigações perpétuas subordinadas BCPLeasing 2001
Obrigações de caixa BCP 3,85 % � Dezembro 2008
Obrigações de caixa BCP 3,78 % � Dezembro 2008

Obrigações de caixa BCP Dezembro 2003-2008

Assembleia de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Obrigacionistas detentores das obrigações acimas
identificadas, emitidas pelo Banco Comercial Português, S. A., para
reunirem em assembleia geral pelas 10 horas do dia 30 do próximo
mês de Março, na sede social, na cidade do Porto, com a seguinte
ordem do dia:

Ponto 1.º Pronunciarem-se sobre o projecto de fusão por incor-
poração do Banco Expresso Atlântico, S. A., e da LEASE-
FACTOR, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, no Banco Co-
mercial Português, S. A.;

Ponto 2.º Relativamente a cada emissão, deliberar sobre a no-
meação de representante comum dos obrigacionistas.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) A cada obrigação corresponde um voto;
2) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia

por mandatário constituído por simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia, com a assinatura reconhe-
cida por notário, advogado e solicitador;

3) Os obrigacionistas que sejam pessoas colectivas ou que sen-
do pessoas singulares não pretendam comparecer pessoalmen-
te na assembleia deverão comunicar ao presidente da mesa
da assembleia, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior
ao do fixado para a reunião, o nome das pessoas que os re-
presentam;

4) O documento comprovativo da qualidade de obrigacionista e
de que as obrigações ficam bloqueadas até ao final do dia
marcado para a assembleia devem ser entregues na sede so-
cial até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao do fi-
xado para a assembleia;

5) A assembleia reunirá com qualquer número de obrigacionistas;
6) As propostas relativas a cada ponto da ordem do dia serão

votadas pelos titulares de cada emissão de obrigações com
independência dos titulares das restantes emissões presentes
nesta assembleia.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social da sociedade a incorporar, anuncia-se que a escritura pú-
blica de fusão será outorgada, sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar da
data de publicação do anúncio de registo do projecto de fusão a que se
refere o artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, sem pre-
juízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 116.º do já referido
Código e no artigo 35.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e
das Sociedades Financeiras.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos. 3000131545

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Praça de D. João I, 28, Porto

Capital social: € 3 257 400 827

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 043.

Pessoa colectiva n.º 501525882.

Obrigações de caixa BCP SFE rendimento crescente
Setembro 2003-2006

Obrigações de caixa BCP SFE rendimento crescente
Outubro 2003-2006

Obrigações de caixa BCP SFE rendimento crescente
Janeiro 2004-2008

Obrigações Primavera SFE
Obrigações de caixa BCP SFE rendimento crescente Julho

2003-2006
Obrigações de caixa BCP SFE Super Poupança Crescente

2004 � 1.ª e 2.ª emissões
Obrigações de caixa BCP SFE poupança crescente 2006

2.ª emissão
Obrigações de caixa BCP SFE poupança crescente

2003-2006 � 2.ª emissão
Obrigações de caixa aforro 6,5 % BCP SFE Setembro 2004

Obrigações de caixa BCP SFE poupança crescente
2002-2007 � 2.ª emissão

Obrigações de caixa BCP SFE poupança taxa garantida
12 % � 1.ª, 2.ª e 3.ª emissões

Obrigações de caixa BCP SFE poupança certa 10 %
Obrigações de caixa BCP SFE rendimento seguro 10 %

2002-2005
Obrigações BCP SFE taxa fixa 5,71 % 2000-2005
Obrigações BCP SFE taxa fixa 4,28 % 2000-2005
Obrigações BCP SFE taxa fixa 5,2 % 2000-2010

Assembleia de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Obrigacionistas detentores das obrigações acima
identificadas, emitidas pelo Banco Comercial Português, S. A., atra-
vés da sua sucursal financeira exterior, para reunirem em assembleia
geral pelas 9 horas e 30 minutos, do dia 30 do próximo mês de
Março, na sede social, na cidade do Porto, com a seguinte ordem do
dia:

Ponto 1 � Pronunciarem-se sobre o projecto de fusão por in-
corporação do Banco Expresso Atlântico, S. A.,  e da LEA-
SEFACTOR, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, no Banco Co-
mercial Português, S. A.;

Ponto 2 � Relativamente a cada emissão, deliberar sobre a no-
meação do representante comum dos obrigacionistas.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) A cada obrigação corresponde um voto;
2) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia

por mandatário constituído por simples carta dirigida ao pre-
sidente da mesa da assembleia, com a assinatura reconhecida
por notário, advogado e solicitador;

3) Os obrigacionistas que sejam pessoas colectivas ou que sen-
do pessoas singulares não pretendam comparecer pessoalmen-
te na Assembleia, deverão comunicar ao presidente da mesa
da assembleia, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior
ao fixado para a reunião, o nome das pessoas que as repre-
sentam;

4) O documento comprovativo da qualidade de obrigacionista e
de que as obrigações ficam bloqueadas até ao final do dia
marcado para a assembleia devem ser entregues na sede so-
cial, até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixado
para a assembleia;

5) A assembleia reunirá com qualquer número de obrigacionistas;
6) As propostas relativas a cada ponto da ordem do dia serão

votadas pelos titulares de cada emissão de obrigações com
independência dos titulares das restantes emissões presentes
nesta assembleia.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social da sociedade a incorporar, anuncia-se que a escritura pú-
blica de fusão será outorgada, sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar da
data de publicação do anúncio de registo do projecto de fusão a que se
refere o artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, sem pre-
juízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 116.º do já referido
Código e no artigo 35.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e
das Sociedades Financeiras.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos. 3000131547
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Praça de D. João I, 28, Porto

Capital social: € 3 257 400 827

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 043.

Pessoa colectiva n.º 501525882.

Obrigações convertíveis Banco Comercial Português, S. A.
(SFI) � Junho 2001-2011

Obrigações CG NASDAQ 2005 (SFI) � Junho 2002/
Dezembro 2005

Obrigações de caixa BCP SFI rendimento crescente
Julho 2003-2006

Obrigações de caixa BCP SFI rendimento crescente
Outubro 2003-2006

Obrigações de caixa BCP SFI rendimento crescente
Janeiro 2004-2008

Obrigações de caixa BCP SFI rendimento crescente
Setembro 2003-2006

Obrigações EUR rendimento 6 % Maio 2004 (SFI)
Maio 2000-2004

Obrigações Primavera SFI
Obrigações investimento BCP SFI taxa crescente

Outubro 1999-2004
Obrigações investimento real (SFI) � Maio 1999-2006

Obrigações de caixa BCP SFI super poupança
crescente 2004 � 1.ª e 2.ª emissões

Obrigações capital garantido PSI-20 (SFI) � Abril
1999-2004

Obrigações EUR rendimento EuroStox Maio 2004 (SFI)
Maio 2000-2004

Obrigações de caixa BCP SFI super poupança crescente
Janeiro 2003-2006

Obrigações de caixa BCP SFI poupança crescente
Março 2003-2006

Obrigações de caixa aforro 6,5 % BCP SFI Setembro 2004
Obrigações de caixa BCP SFI poupança crescente 2002-2007

Obrigações de caixa BCP SFI poupança taxa garantida
12 % � 1.ª, 2.ª e 3.ª emissões

Obrigações de caixa BCP SFI � poupança certa 10 %
Obrigações de caixa BCP SFI rendimento seguro 10 %

2002-2005
Obrigações capital garantido Telecoms (SFI)

Março 2000-2005
Obrigações CG Arco-Íris 2006 � Março 2001-2006
Obrigações USD rendimento 9 % Maio 2000-2004

Obrigações de caixa BCP SFI snowball Maio 2003-2006
Obrigações USD rendimento EuroStox Maio 2004 (SFI)

Maio 2000-2004
Obrigações BCP SFI euro income bonus equity strategy Dez.

2003-2005
Obrigações BCP SFI global equity income builder strategy

Janeiro 2004-2009

Assembleia de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Obrigacionistas detentores das obrigações acima
identificadas, emitidas pelo Banco Comercial Português, S. A., atra-
vés da sua sucursal financeira internacional, para reunirem em assem-
bleia geral pelas 9 horas do dia 30 do próximo mês de Março, na sede
social, na cidade do Porto, com a seguinte ordem do dia:

Ponto 1 � Pronunciarem-se sobre o projecto de fusão por in-
corporação do Banco Expresso Atlântico, S. A., e da LEASE-
FACTOR, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, no Banco Co-
mercial Português, S. A.;

Ponto 2 � Deliberar sobre a nomeação do representante comum
dos obrigacionistas, relativamente a cada emissão.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) A cada obrigação corresponde um voto;
2) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia

por mandatário constituído por simples carta dirigida ao pre-
sidente da mesa da assembleia, com a assinatura reconhecida
por notário, advogado ou solicitador;

3) Os obrigacionistas que sejam pessoas colectivas ou que sen-
do pessoas singulares não pretendam comparecer pessoalmen-
te na assembleia, deverão comunicar ao presidente da mesa
da assembleia, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior
ao fixado para a reunião, o nome das pessoas que as repre-
sentam;

4) O documento comprovativo da qualidade de obrigacionista e
de que as obrigações ficam bloqueadas até ao final do dia
marcado para a assembleia devem ser entregues na sede so-
cial, até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixado
para a assembleia;

5) A assembleia reunirá com qualquer número de obrigacionistas;
6) As propostas relativas a cada ponto da ordem do dia será

votada pelos titulares de cada emissão de obrigações com in-
dependência dos titulares das restantes emissões presentes
nesta assembleia.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social da sociedade a incorporar, anuncia-se que a escritura pú-
blica de fusão será outorgada, sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar da
data de publicação do anúncio de registo do projecto de fusão a que se
refere o artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, sem pre-
juízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 116.º do já referido
Código e no artigo 35.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e
das Sociedades Financeiras.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos. 3000131549

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Avenida da Liberdade, 195, Lisboa

Capital social: € 1 500 000 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1607.

Pessoa colectiva n.º 500852367.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas do
Banco Espírito Santo, S. A., para se reunirem em assembleia geral
anual no próximo dia 30 de Março de 2004, às 10 horas e 30 minu-
tos, no Hotel Ritz, Salão Nobre, Rua de Rodrigo da Fonseca, 88, em
Lisboa, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e os restan-
tes documentos de prestação de contas relativos ao exercí-
cio de 2003;

2.º Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão, o balanço
consolidado e os restantes documentos de demonstração de
resultados consolidados relativos ao exercício de 2003;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

do Banco;
5.º Deliberar sobre a manutenção da relação de grupo relativa-

mente às sociedades em que o Banco detém a totalidade do
respectivo capital social, nos termos e para os efeitos da
alínea c) do n.º 2 do artigo 489.º do Código das Sociedades
Comerciais;

6.º Deliberar sobre uma proposta do conselho de administração
com vista à aquisição pelo Banco Espírito Santo, S. A., de
acções representativas do próprio capital social e posterior
venda, estabelecendo os termos das operações de acordo com
o disposto nos artigos 319.º e 320.º do Código das Socieda-
des Comerciais;

7.º Proceder à ratificação da designação, por cooptação, dos
Drs. José Manuel Ruivo da Pena e Michel Marin le Masson,
efectuada no dia 30 de Maio de 2003, para membros do con-
selho de administração do Banco;

8.º Deliberar sobre a eleição dos membros para os órgãos soci-
ais do Banco Espírito Santo, S. A., para o quadriénio de
2004-2007;

9.º Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade do Banco
Espírito Santo, S. A., modificando a redacção do
n.º 3 do artigo 23.º e do n.º 3 do artigo 24.º;
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10.º Deliberar sobre a alteração do regulamento previsto no
n.º 4 do artigo 24.º do contrato de sociedade.

Requisitos para participação na assembleia e de exercício do direi-
to de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os titulares de, pelo
menos, 100 acções escrituradas em seu nome até 15 dias an-
tes da data da reunião;

b) A cada 100 acções corresponde um voto. Os accionistas ti-
tulares de menos de 100 acções podem agrupar-se nos ter-
mos da lei;

c) O prazo para recepção dos instrumentos de representação
de accionistas e de indicação dos representantes dos accio-
nistas pessoas colectivas termina em 25 de Março de 2004;

d) Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral
deverão solicitar ao intermediário financeiro autorizado onde
se encontrem escrituradas as acções o cativo das mesmas até
ao encerramento daquela assembleia e a comunicação deste
cativo;

e) Nos termos e para os efeitos do artigo 110.º do Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, será
publicitada a relação dos accionistas cuja participação exce-
de 2 % do capital social do Banco, com indicação das res-
pectivas participações.

É admitido o voto por correspondência, devendo as declarações de
voto dar entrada no departamento jurídico da sociedade (Avenida da
Liberdade, 195, 14.º, em Lisboa) até às 18 horas do 5.º dia útil ante-
rior ao dia designado para a assembleia geral. O accionista deverá
agrupar os boletins de voto por cada ponto da ordem de trabalhos a
que respeitam, encerrar cada grupo de boletins em envelopes lacrados
com menção externa do ponto da ordem de trabalhos a que se refe-
rem, devendo todos os envelopes ser encerrados noutro envelope,
também lacrado, juntamente com os documentos que habilitem o
accionista a participar na assembleia geral, dirigido ao presidente da
mesa da assembleia geral e com o remetente devidamente identifica-
do. A assinatura do accionista em cada boletim de voto deverá estar
reconhecida notarialmente ou certificada pelo secretário da socieda-
de. Para os Srs. Accionistas que o desejarem, encontram-se disponí-
veis minutas de boletins de voto no departamento jurídico da socie-
dade ou no sítio de Internet do Banco (www.bes.pt).

A partir do dia 15 de Março de 2004, encontrar-se-ão, na sede
social, à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, as propostas
a submeter à apreciação e deliberação da assembleia geral, bem como
os elementos de informação e documentos a que se referem os arti-
gos 288.º e 289.º do Código das Sociedades Comerciais, incluindo o
texto integral das novas cláusulas propostas para o contrato de socie-
dade.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Fernando Olavo Corrêa de Azevedo. 3000131538

BANCO EXPRESSO ATLÂNTICO, S. A.

Sede: Rua de São Nicolau, 120, 1100 Lisboa

Capital social: € 40 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 6919.

Pessoa colectiva n.º 502257520.

Obrigações de caixa subordinadas BCM/92 � 1.ª e 2.ª séries

Assembleia de obrigacionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Obrigacionistas detentores das obrigações acima
identificadas para, por na sede não existirem condições para o efeito,
reunirem em assembleia geral na Rua Augusta, 84, 1.º, em Lisboa,
pelas 10 horas do dia 29 do próximo mês de Março, com a seguinte
ordem do dia:

Ponto único. Pronunciarem-se sobre o projecto de fusão por in-
corporação do Banco Expresso Atlântico, S. A., e da LEASE-
FACTOR, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, no Banco Co-
mercial Português, S. A., nos termos e para os efeitos do
artigo 109.º do Código das Sociedades Comerciais.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) A cada obrigação corresponde um voto;

2) Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia
por mandatário constituído por simples carta dirigida ao pre-
sidente da mesa da assembleia, com a assinatura reconhecida
por notário, advogado e solicitador;

3) Os obrigacionistas que sejam pessoas colectivas ou que, sen-
do pessoas singulares, não pretendam comparecer pessoal-
mente na Assembleia deverão comunicar ao presidente da
mesa da assembleia até às 17 horas do penúltimo dia útil
anterior ao fixado para a reunião, o nome das pessoas que as
representam;

4) O documento comprovativo da qualidade de obrigacionista e
de que as obrigações ficam bloqueadas até ao final do dia
marcado para a assembleia deve ser entregue na sede social,
até às 15 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixado para
a assembleia;

5) A assembleia reunirá com qualquer número de obrigacionistas;
6) As propostas relativas ao ponto da ordem do dia serão vo-

tadas pelos titulares de cada emissão de obrigações com in-
dependência dos titulares das restantes emissões presentes
nesta assembleia.

Em virtude de a sociedade incorporante deter integralmente o ca-
pital social das sociedades a incorporar, anuncia-se que a escritura pú-
blica de fusão será outorgada, sem prévia deliberação das assembleias
gerais das sociedades envolvidas, decorridos dois meses a contar da
data de publicação do anúncio de registo do projecto de fusão a que se
refere o artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, sem pre-
juízo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 116.º do já referido
Código e no artigo 35.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e
das Sociedades Financeiras.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel Galvão Teles. 3000131550

CIDMON � ADMINISTRAÇÃO E VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Santa Helena, 214, 4510-425 São Pedro da Cova

Capital social: € 842 900

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Gondomar sob
o n.º 5550.

Contribuinte n.º 500068925.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos é convocada uma assembleia geral
desta sociedade para reunir nas suas instalações, à Rua de Santa Hele-
na, 214, São Pedro da Cova, Gondomar, no dia 30 de Março de 2004,
pelas 15 horas, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e a demons-
tração de resultados relativos ao exercício de 2003, bem
como sobre o relatório e o parecer do fiscal único;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A participação na assembleia geral e o exercício do direito de voto
estão condicionados à titularidade de, pelo menos, 100 acções
registadas na sociedade ou depositadas em estabelecimento bancário,
com uma antecedência mínima de oito dias em relação à data marcada
para a primeira convocatória, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º dos
estatutos e do Código das Sociedades.

6 de Fevereiro de 2004. � Pelo Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, o Presidente do Conselho de Administração, José Maria Neves
de Lacerda e Megre. 3000131318

CIENTIA � CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA
DE LISBOA, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os accionistas da sociedade anónima CIENTIA �
Centro de Endrocrinologia de Lisboa, S. A., pessoa colectiva
n.º 502403390, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa, sob o n.º 470/900823-01, com o capital social de
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€ 50 000, com sede na Rua de Martens Ferrão, 26, 2.º, em Lisboa,
para reunirem em assembleia geral a realizar na sua sede, no dia 27 de
Março de 2004, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio do ano de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Augusto Carvalho Mendes Vasconcelos. 3000131524

CLISA � CLÍNICA DE SANTO ANTÓNIO, S. A.

Sede. Avenida dos Hospitais Civis de Lisboa, 8, Reboleira,
2720-275 Amadora

Capital social: € 5 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob
o n.º 1333.

Contribuinte n.º 500065080.

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo e nos termos do artigo 16.º do contrato social, e para os
fins estabelecidos no artigo 376.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, convoco os accionistas desta sociedade para reunirem em as-
sembleia geral anual no próximo dia 31 de Março de 2004, pelas 17
horas, na sede social, na Avenida dos Hospitais Civis de Lisboa, 8,
Amadora, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discussão, votação e aprovação do relatório de gestão, ba-
lanço e contas do exercício, a apresentar pelo conselho de
administração, bem como do 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;
4) Ratificar e ou revalidar (inclusive por nova deliberação), em

todo o seu conteúdo, a deliberação unânime tomada em as-
sembleia geral anual de 28 de Março de 2003 (acta n.º 44),
tendo por objecto o aumento do capital social para o mon-
tante de € 10 500 000 por incorporação de reservas, toman-
do-se por base ou a aprovação de um balanço especial (pre-
visto no n.º 2 do artigo 91.º do Código das Sociedades
Comerciais) ou o balanço de contas de 2003, aprovado na
presente assembleia e objecto do ponto 1) desta convo-
catória.

Nos termos legais, devem os accionistas fazer prova da participa-
ção e exercício do seu direito de voto depositando, registando ou
averbando as suas acções, na sede social, até oito dias antes da reali-
zação da assembleia, exibindo documento bancário comprovativo do
depósito, sendo esse o caso.

16 de Fevereiro de 2004. �O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Luís Vieira Fernandes Soares. 3000131604

CMC/IN2 � SOCIEDADE PARA COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, bem como dos estatutos, são convocados
os Srs. Accionistas da firma CMC/IN2 � Sociedade para Comer-
cialização de Equipamentos Informáticos, S. A., com sede na Aveni-
da de Irene Lisboa, 54, fracções S-Z, em Rio de Mouro, contribuinte
fiscal n.º 500332622, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Cascais sob o n.º 17 376/010710 (Sintra) e com o capital
social de € 748 500, para se reunirem em assembleia geral anual, em
primeira convocação, no próximo dia 31 de Março de 2004,  pelas
18 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2003;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4) Eleição dos titulares para os órgãos sociais.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto e só terão direito a voto aqueles que possuírem acções devida-
mente averbadas em seu nome no livro de registos de acções da So-
ciedade ou depositadas na sede social até, pelo menos, 10 dias antes
da data da assembleia, competindo um voto a cada acção.

10 de Fevereiro de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Amélia Maria Pinto Bernardo Fernandes da Silva.

3000131493

COMPANHIA AUXILIAR DE CRÉDITO
AGRÍCOLA-INDUSTRIAL, S. A.

Sede: Rua dos Mártires da Liberdade, 144, 4050-359 Porto

Capital social: € 90 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 4768, a fl. 177 do livro C-10.

Pessoa colectiva n.º 500068488.
CAE 65224.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas a
reunirem-se em assembleia geral anual, na sede da sociedade, pelas
15 horas do dia 31 de Março de 2004, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas respeitantes
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;
4.º Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

Em conformidade com os estatutos da sociedade, podem participar
na assembleia geral anual todos os accionistas que tiverem as suas
acções averbadas, ou depositadas, conforme forem nominativas, ou
ao portador, cinco dias antes da data marcada para a reunião.

Cada acção, terá direito a um voto, não podendo nenhum accio-
nista representar mais de uma quinta parte dos votos que se apurem
na assembleia geral.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Assembleia Geral,
Carlos Maria Álvares Ribeiro Eugénio. 3000131194

COMPANHIA GESTORA DO FUNDO IMOBILIÁRIO
URBIFUNDO, S. A.

Sede: Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 247,
Edifício São José, Cascais

Capital social: € 475 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 8682.

Pessoa colectiva n.º 502135794.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da Companhia Gestora do Fundo
Imobiliário Urbifundo, S. A., para reunir na respectiva sede social,
sita na Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, Edifício São José,
Cascais, pelas 11 horas do dia 29 de Março de 2004, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e contas do
exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, tanto da socie-
dade gestora como do fundo imobiliário;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos da sociedade gestora e do fundo imobiliário;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Proceder à eleição dos membros do conselho de administra-
ção e determinação do período do respectivo mandato.
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Os documentos respeitantes aos pontos 1) e 2) da ordem de traba-
lhos, apresentados pelo conselho de administração e pelo fiscal úni-
co, encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas durante os
15 dias anteriores à data da realização da assembleia geral.

Informam-se os Srs. Accionistas da sociedade de que, nos termos
do artigo 14.º dos estatutos, a participação e votação na assembleia
geral depende do registo de pelo menos uma acção, em seu nome, nos
livros da sociedade, pelo menos 10 dias antes da data em que a assem-
bleia se realizar, ou a prova de depósito em instituição de crédito com
a mesma antecedência.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Lowndes Marques. 3000131596

CONSTRUÇÕES VALADIM � IMOBILIÁRIA, S. A.

Rua do Tenente Valadim, 12, 1.º, B, 4490-585 Póvoa de Varzim

Capital social integralmente realizado: € 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de
Varzim sob o n.º 2312/981118.

Número de identificação de pessoa colectiva 504286854.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto nos artigos 376.º e 377.º do Código das
Sociedades Comerciais, convoco todos os accionistas da sociedade
Construções Valadim � Imobiliária, S. A., pessoa colectiva
n.º 504286854, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
da Póvoa de Varzim sob o n.º 2312/981118, com o capital social de
€ 100 000 integralmente realizado, para reunirem em assembleia geral
anual pelas 10 horas do dia 31 de Março de 2004, na sede social sita
na Rua do Tenente Valadim, 12, 1.º, B, concelho da Póvoa de Varzim,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados cons-
tante do relatório de gestão;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar sobre a proposta de aumento de capital social até
€ 1 000 000.

Os documentos que serão objecto de deliberação encontram-se na
sede da sociedade à disposição dos accionistas, onde poderão ser con-
sultados.

Se à hora e data indicada não comparecerem o número de accio-
nistas suficientes para se obter quórum, fica desde já convocada em
segunda convocatória esta assembleia geral anual para as 10 horas do
dia 30 de Abril de 2004.

6 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Vasco Pires Rites. 1000250575

CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 171, Amarante

Capital social: € 44 887 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante sob
o n.º 30.

Pessoa colectiva n.º 500073945.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
desta sociedade a reunir em assembleia geral anual, no dia 29 de Março
de 2004, pelas 11 horas, na sede social, à Rua de Cândido dos Reis,
171, em Amarante, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e votar o relatório do conselho geral referente à
actividade desenvolvida no exercício de 2003, a que alude a
alínea g) do artigo 441.º do Código das Sociedades Comer-
ciais;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

3) Proceder à apreciação geral dos actos da administração e fis-
calização da sociedade no ano de 2003;

4) Deliberar sobre o aumento de capital social para
€ 47 250 000 por incorporação de reservas livres no mon-
tante de € 2 362 500, conforme previsto no projecto de
cisão aprovado na assembleia geral extraordinária de 30 de
Julho de 2003;

5) Deliberar para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º
do Código do Mercado dos Valores Mobiliários;

6) Deliberar sobre a substituição dos artigos que integram o
capítulo III (órgãos sociais) do estatuto da sociedade por ou-
tros, de forma a alterar a actual estrutura (assembleia geral/
conselho geral/direcção/revisor oficial de contas) por outra
(assembleia geral/conselho de administração/conselho fiscal)
e adequar alguns dos restantes artigos à nova estrutura, con-
forme proposta da direcção;

7) Proceder à eleição dos titulares dos órgãos sociais, decorren-
te da alteração estatutária do ponto anterior, que tomarão
posse à data da escritura da referida alteração.

Notas

I � Os documentos em apreciação na ordem de trabalhos estarão
à disposição dos Srs. Accionistas na sede social da empresa, durante
os 15 dias anteriores à data da reunião da assembleia geral anual, de
acordo com a nova redacção do artigo 289.º, n.º 1, alínea e), do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

II � Nos termos estatutários, são condições de participação e voto
na assembleia geral:

«ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende do
registo ou do depósito das acções em seu nome e até 10 dias antes da
reunião de um número de acções que confira direito a pelo menos um
voto.

3 � O depósito previsto no número anterior deverá efectuar-se
na própria sociedade ou numa instituição de crédito; neste último caso,
os accionistas deverão comprovar o depósito perante a sociedade até
cinco dias antes da data da assembleia geral.

4 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas titulares de um número de acções inferiores a

100 podem agrupar-se nos termos legais a fim de participarem na
assembleia geral, devendo designar um só de entre eles que os repre-
sente.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas ou por qualquer outra pessoa a quem por lei
imperativa seja atribuído esse direito; os accionistas que sejam pes-
soas colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito nome-
ada pela respectiva administração ou direcção.

4 � As representações previstas nos anteriores n.os 2 e 3 devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta
entregue na sede social, até cinco dias antes da data da reunião, com
a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela própria
sociedade.»

Do Código de Valores Mobiliários:

«ARTIGO 22.º

1 � ..............................................................................................

a) O direito a voto pode ser exercido por correspondência;
b) Os votos por correspondência deverão ser dirigidos em en-

velope fechado ao presidente da mesa da assembleia geral
para a morada da sede social;

c) O envelope deverá conter, para além da intenção de voto,
documento comprovativo da titularidade das acções e foto-
cópia do bilhete de identidade;

d) Só serão considerados para efeito de votação os envelopes
recebidos até cinco dias antes da data da assembleia, man-
tendo-se a sua confidencialidade até ao início dos trabalhos.»

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Fernando Nandin de Carvalho. 3000131631
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DISCOLIS � DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE FRIO, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os legais efeitos convocam-se todos os accio-
nistas da sociedade DISCOLIS � Distribuidora Comercial de Frio, S. A.,
com sede social na Estrada da Circunvalação, 3, à Quinta do Figo
Maduro, freguesia do Prior Velho, concelho de Loures, pessoa colec-
tiva n.º 502709499, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Loures sob o n.º 9112, com o capital social de € 400 000,
para uma assembleia geral anual com a seguinte ordem do dia:

Ponto 1 � Apreciar e aprovar o relatório, o balanço e as con-
tas apresentadas pelo conselho de administração e o parecer
do fiscal único relativos ao exercício de 2003;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade;

Ponto 4 � Nomeação do presidente da mesa da assembleia ge-
ral para completar o mandato em curso até ao final do quadri-
énio 2001-2004;

Ponto 5 � Nomeação de administrador para completar o man-
dato em curso até ao final do quadriénio 2001-2004;

Ponto 6 � Deliberar sobre a alteração do artigo 24.º dos estatu-
tos da sociedade, no sentido de a duração dos mandatos dos
corpos sociais passar para um ano;

Ponto 7 � Análise da situação actual da sociedade e avaliação
de contornos de possível reestruturação.

A referida assembleia geral anual terá lugar na sede da sociedade no
dia 30 de Março de 2004, pelas 10 horas.

14 de Fevereiro de 2004. � Em representação de Mariquito, Cor-
reia & Associados, SROC, o Fiscal Único, José Martins Correia.

3000131523

E. A. D. � EMPRESA DE ARQUIVO
DE DOCUMENTAÇÃO, S. A.

Sede: Parque Industrial Mata Lobos, lote 2, 2591-901 Palmela

Capital social: € 377 925

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Palmela sob o
n.º 1602.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 375.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, convocam-se os Srs. Accionistas da
E. A. D. � Empresa de Arquivo de Documentação, S. A., para se
reunirem em assembleia geral no próximo dia 2 de Abril de 2004, às
15 horas, na sede da sociedade sita no Parque Industrial Mata Lobos,
lote 2, Palmela, com a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação das alterações na estrutura accionista da socie-
dade;

2) Apreciação do acordo parassocial.

Nos termos estatutários têm direito a estar presentes na reunião os
Srs. Accionistas possuidores de, pelo menos, 100 acções, averbadas
em seu nome no competente livro de registo de acções da sociedade
ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária
portuguesa até 10 dias antes da data da assembleia geral.

Poderão assistir à reunião e intervir na discussão dos assuntos in-
cluídos na ordem do dia, embora sem direito a voto, os Srs. Accionis-
tas que, não se encontrando nas condições referidas no parágrafo
anterior, sejam membros do conselho de administração.

Só é permitida a representação por escrito dos Srs. Accionistas a
favor do respectivo cônjuge, de um ascendente ou descendente, de
outro accionista ou de um membro do conselho de administração.

Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão representar
pelo seu representante legal ou por um procurador, pessoa singular,
para o efeito designado.

Todas as designações de representantes ou procuradores, incluindo
cartas de mandato, deverão ser apresentadas na sede da sociedade,
durante as horas normais de expediente, até ao 8.º dia útil que prece-
der a reunião da assembleia geral.

11 de Fevereiro de 2004. � Pelo Fiscal Único, Vicente Pereira
Gomes Marques. 3000131623

ESBENTO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, Urbanização
das Amoreiras, torre 2, 7.º, sala 4, Lisboa

Capital social: € 262 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 5742.

Número de pessoa colectiva 503606650.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto nos artigos 376.º e 377.º do Código das
Sociedades Comerciais e ainda do artigo 6.º, n.º 1, do pacto social,
convoco os Srs. Accionistas da ESBENTO � Sociedade Imobiliária,
S. A., para reunirem em assembleia geral na Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, Urbanização das Amoreiras, torre 2, 13.º, B, em
Lisboa, no dia 29 de Março de 2004, pelas 15 horas e 30 minutos,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e con-
tas do exercício do ano de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral dos órgãos da administração e

fiscalização da Sociedade.

Nos termos da lei e do artigo 4.º do pacto social apenas terão di-
reito a tomar parte na assembleia geral os Srs. Accionistas, com di-
reito a voto, que forem titulares de pelo menos 50 acções ou títulos
de subscrição que as substituam e que até 10 dias antes da data da
realização da assembleia geral as tenham, sendo nominativas, averbadas
em seu nome nos registos da Sociedade ou registado, sendo ao porta-
dor, em seu nome nos livros da Sociedade ou depositado nos cofres
sociais ou em instituição de crédito.

Os documentos de prestação de contas estarão à disposição dos
Srs. Accionistas, para consulta nos escritórios, em Lisboa, na Aveni-
da do Engenheiro Duarte Pacheco, Urbanização das Amoreiras, tor-
re 2, 13.º, B, 15 dias antes da realização da assembleia.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Stefano Saviotti. 3000131500

ETANOR � EMPRESA DE TURISMO E ÁGUAS DE MESA
DO NORTE, S. A.

Sede: Monte de Santa Catarina, Penha

Capital social: € 1 296 875

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob
o n.º 2976.

Contribuinte n.º 502014610.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
a assembleia geral da sociedade ETANOR � Empresa de Turismo e
Águas de Mesa do Norte, S. A., a realizar em sessão especial, no pró-
ximo dia 12 de Abril, pelas 10 horas e 30 minutos, na sede da socie-
dade sita no Monte de Santa Catarina, Penha, freguesia de Costa,
concelho de Guimarães, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas dos
exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resulta-
dos relativos aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2003;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Assembleia Geral,
Joaquim Cadaval Queirós de Sousa Coutinho. 3000131632

FAMAVAL � CRIAÇÕES METÁLICAS ADAUTA, S. A.

Sede social: Quinta do Celão, Lordelo, Vila Chã,
3730-900 Vale de Cambra

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra
sob o n.º 107.

Contribuinte n.º 500108951.
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CONVOCATÓRIA

Convocam-se os accionistas da sociedade para a assembleia geral
anual a realizar no dia 31 de Março de 2004, pelas 18 horas, na sede
social da empresa.

A ordem de trabalhos será a seguinte:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio;

2) Deliberar sobre a proposta da distribuição de resultados;
3) Deliberar sobre a distribuição ou não de lucros aos accionis-

tas nos termos do artigo 294.º do Código das Sociedades Co-
merciais;

4) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-
ção da sociedade;

5) Eleição dos órgãos sociais para o período de 2004 a 2007;
6) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Assembleia Geral, Ivo
Duarte Rodrigues de Almeida. 3000131564

FOMENTO � SOCIEDADE DE GESTÃO, S. A. (SGPS)

(em liquidação)

Sede: Rua de Azevedo Coutinho, 39, 6.º, D, Porto

Capital social: 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 9933.

Pessoa colectiva n.º 500254109.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas para reunirem em assembleia geral anual no dia 31 de Março de
2004, pelas 14 horas, na Rua do Tenente Valadim, 146, Porto (Ho-
tel Sheraton Porto, 12.º piso, Sala Boavista), por na sede social não
haver condições para o efeito, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório e as contas dos liquidatários refe-
rentes ao exercício de 2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da actividade dos liquidatários e

da fiscalização da sociedade;
4.º Proceder à apreciação da situação da liquidação do patrimó-

nio social;
5.º Deliberar sobre o preenchimento de vagas na comissão li-

quidatária.

Requisitos para a participação e exercício de direito de voto:

1) A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
possuírem um mínimo de 10 acções averbadas, registadas ou
depositadas nos cofres da sociedade ou em qualquer estabele-
cimento bancário, conforme o caso, com oito dias de ante-
cedência em relação à data da reunião;

2) A cada grupo de 10 acções corresponde um voto;
3) Os accionistas possuidores de menos de 10 acções podem

agrupar-se nos termos do preceituado no artigo 379.º, n.º 5,
do Código das Sociedades Comerciais, por forma a comple-
tarem o número exigido ou um número superior, e fazer-se
representar por um dos agrupados;

4) Os accionistas com direito de voto, sendo pessoas singula-
res, podem fazer-se representar na assembleia geral pelo côn-
juge, ascendente ou descendente, por outro accionista ou por
um membro do conselho de administração; sendo pessoas
colectivas podem fazer-se representar por quem para o efei-
to designarem. Como instrumento de representação volun-
tária basta uma carta, com assinatura, dirigida ao presidente
da mesa da assembleia geral, até ao início da reunião.

Com a antecedência prevista na lei, estarão à disposição dos
Srs. Accionistas, na sede social, para consulta, os elementos informa-
tivos e documentos mencionados no artigo 289.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

16 de Fevereiro de 2004. � Pelo Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral da Edifícios Atlântico, S. A.: Joaquim Miguel Ribeirinho
Santos Paupério, administrador � João Carlos Dias da Silva, pro-
curador. 3000131653

FUNFRAP � FUNDIÇÃO PORTUGUESA, S. A.

Sede: lugar da Junqueira, freguesia de Cacia, Aveiro

Capital social: € 13 697 550

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 5260.

Pessoa colectiva n.º 501197885.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da FUNFRAP � Fundição Portuguesa, S. A., para reunirem em as-
sembleia geral, na sua sede social, sita no lugar da Junqueira, freguesia
de Cacia, concelho de Aveiro, pelas 11 horas do dia 30 de Março de
2004, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Proceder à eleição do presidente da mesa da assem-
bleia geral;

Ponto 2 � Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as
contas relativas ao exercício de 2003, bem como sobre o re-
latório e parecer do fiscal único;

Ponto 3 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 4 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas que a qualidade de accionis-
ta deverá comprovar-se através da entrega de certificado emitido nos
termos do n.º 2 do artigo 78.º do Código dos Valores Mobiliários pe-
los intermediários financeiros que tenham a seu cargo o serviço de
registo de acções.

Serão postas à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, no
prazo legal, as propostas a submeter pelo conselho de administração
à assembleia geral, bem como os relatórios que legalmente as devem
acompanhar e demais elementos de informação preparatória.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Ramalhal. 3000131639

HABIAGRO � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 do artigo 377.º do  Código das Sociedades
Comerciais, vem o fiscal único da sociedade HABIAGRO � Empre-
endimentos Turísticos e Imobiliários, S. A., com sede em Casa da
Renda, lugar de Antepaço, freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima
sob o n.º 733, com o capital social integralmente realizado de
€ 100 000, convocar uma assembleia geral extraordinária, a realizar
na sua sede social, no dia 12 de Abril de 2004 pelas 10 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Apreciar a situação económico-financeira da sociedade;
Composição dos órgãos sociais e condições para o desempenho

das respectivas funções.

Se à hora e data indicadas não estiver representado, pelo menos,
50 % do capital social, fica desde já convocada nova reunião para o
dia 28 de Abril de 2004, à mesma hora e no mesmo local.

10 de Fevereiro de 2004. � O Fiscal Único, Gaspar Castro e Romeu
Silva, representado por Gaspar Vieira de Castro. 1000250640

HEXAGOTUR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 do artigo 377.º do Código das Sociedades Co-
merciais, vem o fiscal único da Sociedade HEXAGOTUR � Socieda-
de de Investimentos Imobiliários, S. A., com sede na Avenida da Re-
pública, 1622, 2.º, sala 5, freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 46 323, com o capital social integralmente realizado de € 150 000,
convocar uma assembleia geral extraordinária, a realizar na sua sede
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social, no dia 7 de Abril de 2004, pelas 10 horas, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

Apreciar a situação económico-financeira da Sociedade;
Composição dos órgãos sociais e condições para o desempenho

das respectivas funções.

Se à hora e data indicadas não estiver representado pelo menos,
50 % do capital social, fica desde já convocada nova reunião para dia
23 de Abril de 2004, à mesma hora e no mesmo local.

10 de Fevereiro de 2004. � O Fiscal Único, Gaspar Castro e
Romeu Silva (SROC 153), representado por, Gaspar Vieira de Cas-
tro (ROC 557). 1000250639

INDASA � INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Aveiro, lote 46, Aveiro

Capital social: € 11 832 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 1242.

Pessoa colectiva n.º 500927561.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Covocam-se os Srs. Accionistas desta sociedade para se reunirem
em assembleia geral, no dia 31 de Março de 2004, pelas 10 horas, a
realizar na sede da sociedade INDASA � Indústria de Abrasivos, S. A.,
sita na Zona Industrial de Aveiro, lote 46, em Aveiro, com a seguin-
te ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e demais documentos
de contas sociais respeitantes ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre o relatório de gestão e demais documentos
de contas  consolidadas respeitantes ao exercício de 2003;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relati-
vos ao exercício de 2003;

4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade, com a amplitude prevista na lei, designadamente
na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º e no artigo 455.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

Se no dia previsto a assembleia geral não se puder realizar, por
falta de quórum, fica desde já convocada para uma 2.ª reunião, a
realizar no dia 16 de Abril de 2004, no mesmo local e à mesma
hora.

Os relatórios de gestão e os documentos de prestação de contas
sociais e consolidadas, incluindo os pareceres do órgão de fiscalização
e os relatórios do revisor oficial de contas, as propostas a submeter
pelo conselho de administração e os relatórios que as devam acompa-
nhar, bem como os demais elementos de informação preparatórios
da assembleia geral, são postos à disposição dos Srs. Accionistas, para
consulta, na Zona Industrial de Aveiro, lote 46, Aveiro,  e no prazo
legal.

Requisitos para a participação e exercício do direito de voto �
sem prejuízo das disposições legais imperativamente aplicáveis, ad-
vertem-se os Srs. Accionistas de que:

a) Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accio-
nistas possuidores de um número de acções não inferior a
100; os accionistas portadores de um número menor de ac-
ções poder-se-ão agrupar de forma a completar o número
exigido e fazer-se representar por um dos agrupados;

b) Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assem-
bleia geral por cônjuge, ascendente, descendente ou outro ac-
cionista sendo prova bastante do mandato uma procuração
particular ou uma simples carta dirigida ao presidente da mesa;

c) A cada 100 acções corresponde um voto;
d) A assembleia geral poderá deliberar em primeira convoca-

ção por maioria simples, desde  que estejam presentes accio-
nistas que representem mais de 50 % do capital social; qual-
quer deliberação da assembleia geral relativa a alterações do
contrato de sociedade só se considera aprovada se for vota-
da favoravelmente por accionistas que representem um ter-
ço do capital social.

10 de Fevereiro de 2004. � O Vice-Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, (Assinatura ilegível.) 1000250586

INVOGAIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede social: Rua da Rainha D. Estefânia, 246, 10.º, S/37,
4150-303 Porto

Capital social realizado: € 1 344 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 51 393.

Pessoa colectiva n.º 503267449.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas para
reunirem em assembleia geral anual no próximo dia 29 de Março de
2004, pelas 11 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1.º Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o
balanço e as contas do 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;
4.º Deliberar sobre a oportunidade de redução do capital social

para anulação de prejuízos acumulados;
5.º Deliberar sobre a aquisição ou alienação de acções próprias

em conformidade com o disposto, respectivamente, nos ar-
tigos 319.º e 320.º do Código das Sociedades Comerciais;

6.º Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a so-
ciedade.

Nota. � Para poderem tomar parte na assembleia geral deverão os
Srs. Accionistas possuidores de acções ao portador depositar, nos ter-
mos  estatutários, essas acções na sede social, ou em instituição ban-
cária, com a antecedência mínima de 20 dias. Podem participar na
assembleia geral os accionistas com direito a pelo menos um voto.
Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 384.º do Código das So-
ciedades Comerciais, cabe um voto a cada 100 acções.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Estêvão Tavares de Oliveira. 3000131697

HEPTA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Covocam-se os membros accionistas da firma HEPTA � Comér-
cio e Indústria, S. A., com sede em Alagoa, freguesia e concelho de
Águeda, contribuinte n.º 501821970, com o capital social de
€ 1 500 000, integralmente realizado, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Águeda sob o n.º 1179, para a assembleia
geral a realizar no dia 31 de Março de 2004, pelas 15 horas, na sede
social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício de 2003;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade;

Ponto 4 � Outros assuntos de interesse para a sociedade.

27 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Assembleia Geral,
Henrique Luís Azevedo Pinto de Melo. 3000131520

J. & J. TEIXEIRA, S. A.

Sede: São Martinho do Olival, Carvalhos, Vila Nova de Gaia

Capital social: 482 316 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto (3.ª Sec-
ção) sob o n.º 24 735.

Pessoa colectiva n.º 501068759.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
J. & J. Teixeira, S. A., para reunirem em assembleia geral no próxi-
mo dia 29 de Março, às 12 horas, na sede social, sita em São Martinho
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do Olival, Carvalhos, Vila Nova de Gaia, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e os restan-
tes documentos de prestação de contas relativos ao exercí-
cio fiscal do ano 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 Nomeação dos corpos sociais para  o biénio de 2004-2005.

Requisitos para participar na assembleia e exercer o direito de voto:

Só poderão participar na assembleia os titulares de, pelo menos,
100 acções.

Para efeitos da alínea anterior, a titularidade das acções ao porta-
dor deverá ser reconhecida através do depósito das acções nos cofres
da sociedade ou por documento idóneo que demonstre a sua posse,
em ambos os casos até ao 5.º dia anterior à realização da assembleia.

A cada 100 acções corresponde um voto. Os titulares de menos de
100 acções podem agrupar-se nos termos da lei.

A partir da presente data ficam à disposição dos Srs. Accionistas,
para consulta na sede social, os elementos de informação e documen-
tos a que se referem os artigos 288.º e 289.º do Código das Sociedades
Comerciais.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Miguel Marques Castro. 3000131341

JCDECAUX AIRPORT PORTUGAL � PUBLICIDADE
EM AEROPORTOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

São convocados os accionistas da JCDecaux Airport Portugal �
Publicidade em Aeroportos, S. A., com sede em Lisboa, na Aveni-
da do Infante D. Henrique, lote 312, pessoa colectiva
n.º 503006157, com o capital social de € 250 000, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3919,
para reunirem em assembleia geral social, na sede social, no pró-
ximo dia 29 de Março de 2004, pelas 10 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas da
sociedade relativos ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Ratificação da cooptação do administrador Emmanuel Russel;
5) Deliberar sobre a alteração do artigo 28.º, n.º 1, do contrato

de sociedade.

Ficam ao dispor dos Srs. Accionistas a partir do 15.º dia anterior
ao da assembleia os elementos previstos no artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais.

Fica também ao dispor dos Srs. Accionistas, na sede social, a con-
tar da data da publicação desta convocatória, a redacção a propôr
para o artigo 28.º, n.º 1, do contrato de sociedade.

Podem participar na assembleia os accionistas que possuam pelo
menos 100 acções averbadas ou depositadas em seu nome na sede da
sociedade ou em instituição de crédito até ao 5.º dia útil anterior ao
da data designada para a assembleia, devendo neste último caso o
documento de depósito ser apresentado na sociedade até à referida
data. Os accionistas que possuam menor número de acções podem
agrupar-se para perfazer aquele número mínimo e fazer-se represen-
tar por um dos agrupados, devendo enviar à sociedade o documento
do agrupamento com a antecedência mínima mencionada.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Ventura. 3000131546

JCDECAUX NEONLIGHT � PUBLICIDADE
LUMINOSA, S. A.

CONVOCATÓRIA

São convocados os accionistas da JCDecaux Neonlight � Publici-
dade Luminosa, S. A., com sede em Lisboa, na Avenida do Infante
D. Henrique, lote 312, pessoa colectiva n.º 503249211, com o capi-

tal social de € 50 000, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa sob o n.º 3683, para reunirem em assembleia geral
social, na sede social, no próximo dia 29 de Março de 2004, pelas
9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas da
sociedade relativos ao exercício de 2003;

2) Delliberar sobre a aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Ficam ao dispor dos Srs. Accionistas a partir do 15.º dia anterior
ao da assembleia os elementos previstos no artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais.

Podem participar na assembleia os accionistas que possuam pelo
menos 1 acção averbada em seu nome 15 dias antes da data designada
para a assembleia.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Ventura. 3000131543

ILÍDIO CERQUEIRA � CONSTRUÇÕES, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 do artigo 337.º do Código das Sociedades Co-
merciais, vem o fiscal único da sociedade Ilídio Cerqueira � Constru-
ções, S. A., com sede no lugar de Bouça, freguesia de Gême, Vila Verde,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde sob
o n.º 735, com o capital social integralmente realizado de € 50 000,
convocar uma assembleia geral extraordinária, a realizar na sua sede
social, no dia 12 de Abril de 2004, pelas 14 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Apreciar a situação económico-financeira da sociedade;
Composição dos órgãos sociais e condições para o desempenho

das respectivas funções.

Se à hora e data indicadas não estiver representado, pelo menos,
50 % do capital social, fica desde já convocada nova reunião para o
dia 28 de Abril de 2004, à mesma hora e no mesmo local.

10 de Fevereiro de 2004. � O Fiscal Único, Gaspar Castro e
Romeu Silva (SROC 153), representada por, Gaspar Vieira de Castro
(ROC 557). 1000250642

MARLANVIL � EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Covocam-se os membros accionistas da firma MARLANVIL �
Equipamentos Eléctricos, S. A., sociedade anónima com sede em
Alagoa, freguesia e concelho de Águeda, contribuinte n.º 500666903,
com o capital social de € 780 000, integralmente realizado, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Águeda sob o n.º 568,
para a assembleia geral, a realizar no dia 31 de Março de 2004, pelas
10 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício de 2003;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade;

Ponto 4 � Outros assuntos de interesse para a sociedade.

27 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Assembleia Geral, João
José Ferreira Balreira. 3000131518

MERLONI ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Sede: Estrada Principal das Praias do Sado, Setúbal

Capital social: € 16 825 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 1502.

Pessoa colectiva n.º 500828822.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária,
no local da sede, no dia 29 de Março de 2004, pelas 9 horas e 30 mi-
nutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre a aceitação de renúncias e sobre a eleição de
novos membros do conselho de administração;

2) Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho fiscal.

Informam-se os Srs. Accionistas que constituem a assembleia geral
todos os accionistas com pelo menos 20 acções, correspondendo a
cada 20 acções um voto.

Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral deve-
rão comprovar, até oito dias antes da realização da assembleia geral
ou da sua confirmação, que as respectivas acções ou títulos de subscri-
ção que as substituam se encontram averbadas em seu nome e nos
registos da sociedade ou depositadas numa instituição de crédito, de-
vendo, neste caso, comprovar o depósito através de declaração por
ela emitida e que a sociedade deverá receber dentro daquele prazo.

Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se repre-
sentar na assembleia geral, contanto que o representante seja um
membro do conselho de administração, o cônjuge, ascendente ou des-
cendente do accionista ou outro accionista, bastando como instru-
mento de representação voluntária uma carta com assinatura dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

As cartas de representação dos accionistas que sejam pessoas co-
lectivas, comunicando o nome de quem os representará, deverão ser
dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral.

12 de Fevereiro de 2004. � Pelo Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, o Secretário, Giovanni Maria Incisa di Camerana.

3000131463

MULTINOVA � UNIÃO LIVREIRA E CULTURAL, S. A.

Sede: Avenida de Santa Joana Princesa, 12-E, 1700-357 Lisboa

Capital social: € 187 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 42 466.

Contribuinte n.º 500199647.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco a assembleia geral desta
sociedade para se reunir em sessão ordinária no dia 29 de Março de
2004, pelas 18 horas, no Largo de Frei Heitor Pinto, 5, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Deliberar sobre uma proposta de aumento de capital dos

actuais € 187 500 até ao limite de € 313 000, em confor-
midade com a proposta do conselho de administração que se
encontra à disposição dos Srs. Accionistas.

Os Srs. Accionistas, para efeitos de exercício de voto, deverão
solicitar às respectivas instituições bancárias, onde tenham deposita-
do os respectivos títulos, que façam a competente comunicação à
sociedade, até cinco dias antes da reunião da assembleia geral, ou os
tenham depositado na sede da sociedade até à supra-referida data.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Júlio de Castro Caldas. 3000131558

NEC PORTUGAL � TELECOMUNICAÇÕES
E SISTEMAS, S. A.

Sede: Quinta dos Medronheiros, apartado 309, Lazarim,
2826-801 Caparica

Capital social: € 3 316 401,60

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Almada sob o
n.º 3944.

Pessoa colectiva n.º 501676309.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco os Srs. Accionistas da NEC Portugal � Telecomunicações e
Sistemas, S. A., para reunirem em assembleia geral anual no próximo
dia 30 de Março de 2004, pelas 12 horas e 30 minutos, na sua sede,
com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à ratificação da cooptação de membros do conse-

lho de administração;
5) Deliberar sobre a proposta do conselho de administração

relativa à passagem ao regime de fiscal único;
6) Deliberar sobre a proposta do conselho de administração

relativa à alteração do período de tributação;
7) Deliberar sobre as propostas de alteração dos estatutos da

sociedade por modificação dos artigos 3.º, 9.º, 14.º, 15.º, 19.º,
20.º e 21.º

Os textos das propostas a submeter à apreciação da assembleia geral,
assim como os demais documentos, ficam desde esta data, nos termos
legais, à disposição dos Srs. Accionistas na sede social.

Só podem estar presentes e votar os accionistas que tenham desde
o 8.º dia anterior à data da reunião as acções que possuam registadas
em seu nome no livro de registo de acções da sociedade.

16 de Fevereiro de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Virgínia Nazaré d�Almeida Gerardo de Carvalho Carreira.

3000131514

NUNO & GRADEÇO � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da Nuno & Gradeço � Materiais de
Construção, S. A., com sede no lugar do Paraimo, freguesia de
Sangalhos, concelho de Anadia, pessoa colectiva n.º 500204799,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o
n.º 111, com o capital social de € 1 400 000, para a reunião da as-
sembleia geral anual, a realizar na sede social no dia 31 de Março de
2004, pelas 18 horas, com a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação, discussão e votação do relatório e contas do
exercício de 2003;

2) Votação da proposta de aplicação dos resultados;
3) Apreciação da administração e fiscalização da sociedade.

A participação e o exercício do direito de voto rege-se pelos arti-
gos 17.º a 20.º do pacto social.

3 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Fernando Castro Gradeço. 3000131620

PHILIPS PORTUGUESA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da Philips Portuguesa, S. A.,
sociedade anónima, pessoa colectiva n.º 500216843, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 8002, Oeiras,
com o capital social de € 8 575 000, para reunir no dia 31 de Março
de 2004, pelas 10 horas, na sua sede social, na Rua do Dr. António
Loureiro Borges, 5, Miraflores, Linda-a-Velha, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4) Proceder à reeleição do fiscal único e do fiscal único suplen-

te para o triénio de 2004-2006;
5) Tratar de outros assuntos de interesse para a sociedade.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alberto Gil Esteves Fernandes Pereira. 3000131522
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POLIMAIA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua da Fábrica, 222, 4470-768 Vila Nova da Telha

Capital social: € 3 427 132

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 19 054.

Pessoa colectiva n.º 500220204.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral ordinária da
POLIMAIA � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., no
dia 31 de Março de 2004, pelas 15 horas, na sede social, sita na Rua
da Fábrica, 222, Pedras Rubras, na Maia, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas rela-
tivos ao exercício de 2003, bem como sobre o relatório de
gestão e contas consolidadas referentes ao mesmo exercí-
cio;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2004-

-2006;
5) Proceder à apreciação de assuntos de interesse geral para a

Sociedade.

O direito de voto pode ser exercido por correspondência enviada
para a sede da empresa, em envelope fechado, a abrir na sessão da
assembleia geral, com assinatura reconhecida, com data limite de re-
cepção de 29 de Março de 2004.

O relatório de gestão e os restantes documentos de prestação de
contas estarão à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, a partir
de 15 de Março de 2004, nos termos da alínea e) do n.º 1 do arti-
go 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

12 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Polónio Sampaio. 3000131343

PPF � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 82, 2.º, sala 1, Oeiras

Capital social: € 4 990 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o
n.º 6585.

Pessoa colectiva n.º 502165170.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da PPF � Sociedade de Desen-
volvimento Imobiliário, S. A., para reunir na Alameda dos Comba-
tentes da Grande Guerra, Edifício São José, Cascais, pelas 12 horas do
dia 29 de Março de 2004, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2003;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta do conselho geral de
aplicação de resultados;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4) Discutir e deliberar sobre a eleição do revisor oficial de con-
tas para o triénio de 2004 a 2006.

Informam-se os accionistas da Sociedade de que, nos termos do ar-
tigo 13.º dos estatutos, a sua participação e votação na assembleia
geral dependem do registo de pelo menos 1 acção em seu nome nos
livros da Sociedade, ou na prova do seu depósito em instituição ban-
cária ou na própria Sociedade, pelo menos 10 dias antes da data em
que a assembleia se realizar.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu. 3000131598

REDITUS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da REDITUS � Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A., sociedade anónima, com o capi-
tal aberto ao investimento público, com sede na Rua de Pedro Nunes,
11, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 500400997, capital social de
€ 32 500 000 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 36 790, para a assembleia geral anual a realizar na
sede da Sociedade no dia 31 de Março de 2004, pelas 17 horas e
30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio relativos ao ano de 2003, bem como sobre o relatório
consolidado de gestão e as contas consolidadas relativos ao
mesmo exercício;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções pró-

prias.

A assembleia geral é composta pelos accionistas possuidores de um
número de acções que lhes confiram pelo menos um voto. A cada
100 acções corresponde um voto. Só poderão assistir e tomar parte
nas assembleias gerais os accionistas que façam prova da titularidade
de um mínimo de 100 acções, quer mediante registo nos livros da
Sociedade quer mediante comprovativo de depósito bancário, até
cinco dias antes da realização da respectiva reunião. Os accionistas
com direito a voto poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por qualquer pessoa, bastando, para prova do mandato, uma sim-
ples carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e entre-
gue a este até à véspera da reunião.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Código
de Valores Mobiliários, fazem-se ainda as seguintes observações:

a) Os Srs. Accionistas com direito de voto podem exercê-lo
por correspondência;

b) Serão considerados os votos por correspondência cujas de-
clarações sejam expedidas por carta registada com aviso de
recepção e recebidas na sede da Sociedade até ao 3.º dia útil
anterior à data da assembleia geral;

c) A carta a que se refere a alínea anterior deve ser dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral;

d) As declarações de voto devem ser enviadas em sobrescrito
fechado com a menção de «voto por correspondência» e
com indicação da assembleia geral a que respeita;

e) O sobrescrito referido na alínea anterior deve conter a de-
claração de voto indicando o nome completo do accionista
e o sentido de voto quanto a cada um dos pontos da respec-
tiva ordem de trabalhos;

f) A declaração de voto deve ser assinada, devendo o accionis-
ta signatário, i) em caso de pessoa singular, indicar o núme-
ro, a data de emissão e a entidade emitente do bilhete de
identidade ou de documento equivalente emitido por autori-
dade competente da União Europeia ou, ainda, passaporte,
e, ii) em caso de pessoa colectiva, carimbar e indicar a qua-
lidade do representante;

g) A carta referida na alínea b) deve conter, para além do so-
brescrito de voto, certificado que comprove a legitimação
para o exercício do direito de voto emitido pela entidade
registadora ou pelo depositário, nos termos dos artigos 55.º
e 104.º do Código de Valores Mobiliários;

h) Os sobrescritos que contêm declarações de voto por corres-
pondência serão abertos no decurso da assembleia geral res-
pectiva;

i) A presença na assembleia geral do Sr. Accionista que tenha
optado por exercer o seu direito de voto por correspondên-
cia ou do seu representante é considerada como revogação
do voto por correspondência emitido.

Os elementos e informações preparatórias da assembleia geral a
que respeita o artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais serão
postos à disposição dos Srs. Accionistas, na sede da Sociedade, duran-
te os 15 dias anteriores à data desta assembleia geral anual.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António de Magalhães Cardoso. 3000131540
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RED PORTUGUESA � PUBLICIDADE EXTERIOR, S. A.
CONVOCATÓRIA

São convocados os accionistas da Red Portuguesa � Publicidade
Exterior, S. A., com sede em Lisboa, na Avenida do Infante
D. Henrique, lote 312, pessoa colectiva n.º 500228604, com o capi-
tal social de € 383 115 e matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 036132, para se reunirem em assem-
bleia geral social, na sede social, no próximo dia 29 de Março de 2004,
pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas da
sociedade relativos ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Ratificação da cooptação do administrador Sr. Aníbal dos

Santos Querido;
5) Eleição dos membros do conselho de administração, do fis-

cal único e respectivo suplente e dos membros da mesa da
assembleia geral para o triénio de 2004-2006.

Ficam ao dispor dos Srs. Accionistas na sede social, a partir do
15.º dia anterior ao da assembleia, os elementos previstos no arti-
go 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Podem participar na assembleia os accionistas que possuam pelo
menos 100 acções averbadas ou depositadas em seu nome na sede da
sociedade ou em instituição de crédito até oito dias antes da data de-
signada para a assembleia. Os accionistas que possuam menor número
de acções podem agrupar-se para perfazer aquele número mínimo e
fazer-se representar por um dos agrupados.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Ventura. 3000131548

REGRA � GABINETE DE PROCESSAMENTO
ELECTRÓNICO DE DADOS, S. A.

Sede: Rua do Coronel Bento Roma, 51-B, 1749-058 Lisboa

Capital social: € 320 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 37 266.

Pessoa colectiva n.º 500229147.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para se
reunirem em assembleia geral no próximo dia 30 de Março de 2004,
pelas 18 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio de 2004-

-2006.

Podem participar na assembleia geral e votar todos os accionistas
que possuam um mínimo de 5 acções e que comprovem, nos termos
legais e estatutários, incluindo mediante depósito na sociedade, a
titularidade até oito dias antes da data marcada para a assembleia, sem
prejuízo da possibilidade de agrupamento de acções de harmonia com
o disposto no artigo 379.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comerci-
ais, para o efeito de participação e voto. A cada 5 acções corresponde
um voto.

11 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Assembleia Geral,
Miguel António Monteiro Galvão Teles. 3000131428

SAG GEST � SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS,
SGPS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Estrada de Alfragide, quilómetro 1,5, 2614-519 Amadora

Capital social: € 150 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob
o n.º 10 853.

Número de identificação de pessoa colectiva 503219886.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para a assembleia geral anual a
realizar no dia 31 de Março de 2004, pelas 17 horas, na sede social,
sita na Estrada de Alfragide, quilómetro 1,5, 2614-519 Amadora, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2003;

2) Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas
consolidadas do exercício de 2003;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5) Deliberar sobre a alteração dos artigos 22.º e 24.º e sobre a

eliminação do artigo 32.º dos estatutos da sociedade, em con-
formidade com as deliberações que forem tomadas no âmbi-
to das propostas submetidas à assembleia geral;

6) Eleição de novos membros da comissão de vencimentos;
7) Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Nos termos do artigo 22.º dos estatutos da sociedade, a assembleia
geral será constituída pelos accionistas com direito de voto que, até
10 dias antes da sua realização, sejam detentores de acções inscritas
em contas de valores mobiliários escriturais, devendo tal inscrição ser
comprovada por carta emitida pelo intermediário financeiro compe-
tente, que dê entrada na sociedade, pelo menos, até oito dias antes da
data da realização da assembleia.

Os accionistas podem fazer-se representar pelo seu cônjugue, as-
cendente ou descendente, por um membro do conselho de adminis-
tração ou por outro accionista com direito a estar presente, bastando
para prova do mandato, uma carta dirigida pelo mandante ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, fazendo referência expressa à reu-
nião em que o mandato deve produzir os seus efeitos.

A cada € 1000 de capital social corresponde um voto.
Os accionistas com direito de voto poderão, nos termos do arti-

go 22.º do Código de Valores Mobiliários, exercer o voto por corres-
pondência, devendo, para tanto, até cinco dias úteis antes da data da
realização da assembleia, dirigir uma carta registada ao presidente da
mesa da assembleia geral, endereçada para a sede da sociedade, fazen-
do referência clara à identificação completa do accionista e com a
respectiva assinatura  devidamente abonada pelo intermediário finan-
ceiro competente, à qual se anexará documento comprovativo do
número de acções detidas e um subscrito fechado por cada ponto da
ordem de trabalhos sobre o qual se pretenda votar, mencionando cada
sobrescrito o ponto da ordem de trabalhos a que o voto se refere. Os
boletins de voto para o exercício do voto por correspondência esta-
rão à disposição dos Srs. Accionistas, nos 15 dias anteriores à data da
assembleia, no sítio da sociedade www.sagsps.com ou em suporte físi-
co, desde que solicitado na sede social. Os votos por correspondência
serão escrutinados em simultâneo com os votos expressos durante a
assembleia geral.

Os documentos referentes à ordem de trabalhos poderão ser con-
sultados pelos Srs. Accionistas no sítio da sociedade ou na sede social,
durante as horas de expediente, nos 15 dias anteriores à data da as-
sembleia, o mesmo acontecendo relativamente ao texto integral das
alterações estatutárias propostas, a partir da data da publicação desta
convocatória.

17 de  Fevereiro de  2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena. 3000131649

SALGUEIRO & RODRIGUES, S. A.

Sede: Rua de Camões, 215-223, 4000 Porto

Capital social: € 249 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 36 821.

Pessoa colectiva n.º 501315640.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os Srs. Accionistas da Salgueiro Rodrigues, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 30 de Março de
2004, pelas 10 horas e 30 minutos, no Hotel Dom Henrique, sito na
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Rua de Guedes de Azevedo, 179, no Porto, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, o balanço, as contas e o parecer do fiscal único
relativos ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade relativamente ao exercício de 2003;
4) Discutir e deliberar a remuneração dos órgãos sociais, nos

termos e dentro dos limites estabelecidos no artigo 12.º dos
estatutos;

5) Proceder à eleição dos membros de todos os órgãos sociais
para o triénio de 2004-2006.

Nos termos do disposto no artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral
serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social, os elemen-
tos de informação preparatória prevista nessa norma, designadamen-
te os documentos de prestação de contas  e os textos das propostas
a apresentar pelo conselho de administração.

Os formalismos e demais requisitos para agrupamento ou represen-
tação dos accionistas são os estabelecidos na lei.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Edilberto Cardoso. 3000131525

SELENIS � INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S. A.

Sede: Quinta de São Vicente, Estrada Nacional, 246,
Portalegre

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portalegre sob
o n.º 113/640729.

Pessoa colectiva n.º 500116458.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, é convocada a assembleia geral
anual da SELENIS � Indústria de Polímeros, S. A., para reunir na sua
sede social, sita em Portalegre, no dia 31 de Março de 2004, pelas
9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem do dia:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão do con-
selho de administração, o relatório e parecer do conselho
fiscal e a certificação legal das contas referentes ao exercí-
cio de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A assembleia geral será constituída pelos accionistas que até 15 dias
antes do dia designado para a respectiva reunião tenham as acções ou
títulos de subscrição averbados em seu nome nos registos da socieda-
de, correspondendo um voto a cada 20 acções.

10 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000131698

SIAPA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E ADMINISTRAÇÕES PREDIAIS E AGRÍCOLAS, S. A.

Sede: Rua de José Estêvão, 83-A, 6.o, esquerdo, Lisboa

Capital social: € 998 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 24 384.

Pessoa colectiva n.º 500766622.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

1 � Nos termos do disposto no artigo 375.º do Código das Socie-
dades Comerciais, convoco os Srs. Accionistas da sociedade SIAPA �
Sociedade de Investimentos e Administrações Prediais e Agrícolas,
S. A., para a assembleia geral anual a realizar no dia 1 de Abril de
2004, às 15 horas, na Avenida de Miguel Bombarda, 36, 9.º, ABC,
em Lisboa (por nem a sede nem as instalações da Sociedade reunirem

condições satisfatórias para o efeito), com a seguinte ordem de traba-
lhos:

Ponto 1 � Discussão e deliberação sobre o relatório de gestão e
as contas do exercício de 2003;

Ponto 2 � Deliberação sobre a proposta de aplicação de resul-
tados do exercício de 2003;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da Sociedade referente ao exercício de 2003.

2 � Não podendo realizar-se a reunião no dia indicado por falta
de representação do capital exigido pelo contrato social, fica desde já
designado o dia 15 de Abril de 2004, à mesma hora e no mesmo lo-
cal, para a realização da assembleia, com a mesma ordem de traba-
lhos.

3 � As informações escritas preparatórias da assembleia geral,
designadamente os documentos de prestação de contas, estarão pa-
tentes, para consulta dos Srs. Accionistas, durante os  15 dias anteri-
ores à data da assembleia nas instalações da sociedade sitas na Rua de
José Estêvão, 83-A, 6.º, esquerdo, em Lisboa, entre as 9 e as 13 horas
de todos os dias úteis, onde serão facultadas para exame.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Martinho Madaleno. 3000131495

SISMET � SISTEMAS E MÉTODOS DE ORGANIZAÇÃO
E INFORMÁTICA, S. A.

Sede: Rua da Beneficência, 229, 3.º, esquerdo,
1600-019 Lisboa

Capital social: € 225 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 52 062.

Pessoa colectiva n.º 500755582.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração, convoca-se a assem-
bleia geral de accionistas para se reunir na sede social, em 30 de Março
de 2004, pelas 16 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socieda-

de;
4) Eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007;
5) Deliberar sobre a remuneração a atribuir aos membros dos

órgãos sociais;
6) Deliberar sobre proposta de fusão da sociedade SISMET,

S. A., na INTERSISMET, S. A.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Luís Rosa Carrasco.  3000131552

SOCIEDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS
INTERNACIONAIS � INTERSISMET, S. A.

Sede: Rua da Beneficênica, 229, 3.º, esquerdo,
1600-019 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 64 682.

Pessoa colectiva n.º 501769129.

Assmbleia geral

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração, convoca-se a assem-
bleia geral de accionistas para se reunir na sede social, em 30 de Março
de 2004, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio do ano de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
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3) Apreciação geral da administração e fiscalização da Socie-
dade;

4) Deliberar sobre aquisição e alienação de acções próprias;
5) Deliberar sobre proposta de fusão da sociedade SISMET,

S. A., na INTERSISMET, S. A.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral,  José Luís Rosa Carrasco.  3000131553

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES
DA ARRÁBIDA, S. A.

Sede: Estrada da Graça, Setúbal

Capital social: € 750 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 6162/20010612.

Pessoa colectiva n.º 504844334.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, convoco a assembleia geral de accionistas
da Sociedade Industrial de Carnes da Arrábida, S. A., para se reunir na
sede social, pelas 16 horas do dia 29 de Março de 2004, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas apresenta-
dos pelo conselho de administração relativos ao exercício
de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2004-
-2006.

Nos termos do artigo 9.º do contrato de sociedade, terão direito a
tomar parte na assembleia geral os accionistas com direito de voto,
ou seja, os titulares de, pelo menos, 100 acções que até ao início da
reunião as tenham averbado em seu nome no livro de registo da So-
ciedade ou comprovem tê-las depositado em instituições de crédito.

12 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Álvaro Manuel Ferraz Festas. 3000131503

SOCIEDADE INDUSTRIAL VITÓRIA � CEREAIS
E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 579, 2.º, esquerdo, 4100 Porto

Capital social: € 200 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 7868.

Número de identificação de pessoa colectiva 500267006.

CONVOCATÓRIA

Convoco, nos termos legais e do contrato social, os Srs. Accio-
nistas da Sociedade Industrial Vitória � Cereais e Comérico
Internaiconal, S. A., para se reunirem em assembleia geral, pelas
15 horas do 31 de Março de 2004, na sua sede social, sita na Ave-
nida da Boavista, 579, 2.º, esquerdo, na cidade do Porto, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de
administração, o balanço, as contas e o parecer do conselho
fiscal relativos ao exercício de 2003;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apeciação geral da administração e fisca-
lização da sociedade;

Ponto 4 � Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos
sociais para o triénio de 2004-2006, designadamente para a
administração, fiscalização e mesa da assembleia geral.

Podem participar na assembleia geral os Srs. Accionistas que te-
nham averbado em seu nome no livro de registos da Sociedade, ou
devidamente depositadas até 10 dias antes da data marcada para a

assembleia,  um mínimo de 100 acções, correspondendo a cada 100 ac-
ções um voto, podendo os accionistas fazer-se representar ou agru-
par-se de molde a obterem em conjunto aquele número mínimo de
acções.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Rui Moía Pereira Cernadas. 3000131182

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Hotel Le Meridien Penina Golf & Resort

Capital social: € 3 519 496,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas da Sociedade Turística da Penina, S. A., a reunirem em assem-
bleia geral anual, na sede social, sita no Hotel Le Meridien Penina
Golf & Resort, no dia 30 de Março de 2004, pelas 12 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e o parecer do fiscal único relativos a 2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

Na eventualidade de a assembleia não poder reunir-se na data atrás
indicada, por falta de representação do capital exigido por lei, con-
voco desde já os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral,
no mesmo local, pelas 12 horas do dia 16 de Abril de 2004, com a
mesma ordem de trabalhos.

 Informam-se ainda os Srs. Accionistas do seguinte:

Nos termos previstos no artigo 12.º dos estatutos da Sociedade
Turística da Penina, S. A., a assembleia geral é composta por
todos os accionistas possuidores de uma ou mais acções regis-
tadas no livro de averbamento da Sociedade ou depositadas,
consoante forem nominativas ou ao portador, até 10 dias antes
do dia marcado para a reunião;

A qualidade de accionista deverá comprovar-se através da apre-
sentação ou envio ao presidente da mesa da assembleia geral,
para o Hotel Le Meridien Penina, lugar da Penina, em Porti-
mão, de certificado emitido nos termos do n.º 2 do artigo 78.º
do Código dos Valores Mobiliários, pelos intermédios finan-
ceiros que tenham a seu cargo o serviço de depósito das ac-
ções, pela posse dos títulos ou de acordo com o que constar
do registo da Sociedade consoante aplicável;

As acções deverão permanecer inscritas, registadas ou deposita-
das em nome do accionista até ao encerramento da reunião da
assembleia geral;

Os accionistas poderão fazer-se representar em reuniões das as-
sembleias gerais pelo cônjuge, ascendente ou descendente, por
outro accionista, por um membro do conselho de administra-
ção ou por terceiros;

A representação do accionista poderá ser feita através de carta
dirigida por este último ao presidente da mesa da assembleia
geral, para o Hotel Le Meridien Penina, lugar da Penina, em
Portimão, devendo igualmente ser enviadas as cartas dos acci-
onistas que sejam pessoas colectivas comunicando o nome de
quem as representará, bem como os instrumentos de agrupa-
mentos de accionistas.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 3000131662

STELLAMARE, S. A.

Sede: Avenida Marginal, 8023 e 8023-A, Monte Estoril

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 17.

Pessoa colectiva n.º 500276960.
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Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral dos
accionistas desta sociedade para se reunirem no Hotel Atlântico, sito
na Avenida Marginal, 8023 e 8023-A, no Monte Estoril, no dia 30
de Março de 2004, pelas 16 horas, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2003, bem como sobre o relatório e parecer do fiscal
único;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Podem participar  e exercer o seu direito de voto nesta assembleia
todos os accionistas que possuam um mínimo de 40 acções, contando
que façam prova de que as mesmas se encontram registadas ou depo-
sitadas nos cofres desta sociedade ou em instituição financeira, com
uma antecedência não inferior a oito dias  da data marcada.

O relatório e as contas estão à disposição dos accionistas na sede
social a partir da data da publicação desta convocatória.

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Farinho Dias. 3000131645

TEGOPI � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, S. A.

Assembleia geral anual de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
TEGOPI � Indústria Metalomecânica, S. A., sociedade anónima
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 11 893, com sede na Rua do Jardim, 837, Vilar do Paraíso, em
Vila Nova de Gaia, contribuinte n.º 500281491, com o capital social,
realizado, de € 2 340 000, para se reunirem em assembleia geral anual
de accionistas, a realizar na sede da sociedade, no próximo dia 29
de Março de 2004, pelas 15 horas, com o seguinte ordem de traba-
lhos:

a) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e o balanço e
contas referentes ao exercício de 2003;

b) Discutir e deliberar sobre o parecer do fiscal único acerca do
relatório, balanço e contas referentes ao mesmo exercício;

c) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade com a amplitude prevista na lei, designadamen-
te na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

São postos a disposição dos Srs. Accionistas , na sede social, no
prazo legal as propostas a submeter pelo conselho de administração à
assembleia geral, os relatórios que legalmente as devem acompanhar
e demais elementos de informação preparatória, a que se referem os
artigos 288.º e 289.º do Código das Sociedades Comerciais, bem como
o texto das alterações estatutárias propostas.

Cumpre ainda relevar, para efeitos de participação na assembleia
geral e do exercício de voto, o disposto nos artigos 17.º e 20.º do
contrato social, a saber:

«ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião, possuam, averbadas no livro de registo da sociedade ou
nesta depositadas ou provem ter depositadas em instituições de crédi-
to, pelo menos 100 acções.

2 � Os accionistas titulares de menos de 100 acções podem agru-
par-se até completarem este número, fazendo-se representar na as-
sembleia geral por um deles, observado o disposto no número ante-
rior.

3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os titulares de dívida não podem
assistir às reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 20.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia geral
só pode ser conferida ao seu cônjuge, a um seu ascendente ou descen-
dente, a outro accionista ou a um membro do conselho de adminis-
tração.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomearem
para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escrito,
com a(s) assinatura(s) do(s) mandante(s) reconhecida(s) notarialmente,
entregue na sede da sociedade, com a antecedência mínima de dois
dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem.»

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Manuel Ferraz de Freitas Neto. 3000131323

TELIC � TELECOMUNICAÇÕES E MONTAGENS, S. A.

Sede: Rua do Professor Reinaldo dos Santos, 42,
1500-507 Lisboa

Capital social: € 400 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 23 296/550216.

Pessoa colectiva n.º 500634696.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral para
o próximo dia 29 de Março de 2004, pelas 12 horas, na sede social e
com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Aço Pereira. 3000131610

TELECELULAR � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Sede: Edifício Álvares Cabral, Rua da Fonte Caspolima, 6 e 6-A,
piso 0, Quinta da Fonte, freguesia de Paço de Arcos, concelho
de Oeiras.

Capital social: € 4 183 130

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 14 380.

Pessoa colectiva n.º 505044633.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da sociedade TELECELULAR � In-
vestimentos, SGPS, S. A., para se reunirem em assembleia geral no
próximo dia 31 de Março de 2004, pelas 15 horas, na sua sede social,
sita no Edifício Álvares Cabral, Rua da Fonte Caspolima, 6 e 6-A,
piso 0, Quinta da Fonte, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas
e o relatório do fiscal único referentes ao exercício de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas

consolidadas e o relatório do fiscal único referentes ao exer-
cício de 2003;

4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no mesmo exercício;

5) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o
triénio de 2004-2006.

Notas

1 � A presente convocação da assembleia geral resulta da solicita-
ção do conselho de administração.
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2 � A assembleia geral é constituída somente pelos Srs. Accionistas
titulares de, pelo menos, 100 acções que, até oito dias antes da reali-
zação da assembleia, tenham as acções depositadas nos cofres sociais
ou em instituições de crédito ou entregues na sede social, para efeito
de conferirem o correspondente voto ao seu detentor, dado que todas
as acções emitidas pela sociedade são acções ao portador.

3 � O depósito em instituição de crédito prova-se por carta emi-
tida pela instituição.

4 � Quer a carta emitida pela instituição de crédito quer os instru-
mentos de representação voluntária terão de ser entregues na sede da
sociedade até oito dias antes da realização da assembleia para confe-
rência pelo presidente da mesa.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Assembleia Geral, José
Manuel Barris Ferreira de Almeida. 3000131587

VISÃO � INFORMÁTICA PROFISSIONAL, S. A.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, bem como dos estatutos, são convocados
os Srs. Accionistas da firma Visão � Informática Profissional, S. A.,
com sede na Avenida de Irene Lisboa, 54, fracções S-Z, em Rio de
Mouro, contribuinte fiscal n.º 502197625, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 17 375/010710
(Sintra) e com o capital social de € 50 000, para se reunirem em
assembleia geral anual, em primeira convocação, no próximo dia 31
de Março de 2004, pelas 17 horas, na sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2003;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Eleição dos titulares para os órgãos sociais.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto e só terão direito a voto aqueles que possuírem acções devida-
mente averbadas em seu nome no livro de registos de acções da soci-
edade ou depositadas na sede social até, pelo menos, 15 dias antes da
data da assembleia, competindo um voto a cada acção.

Os accionistas podem fazer-se representar nos termos do artigo 15.º,
n.º 4, do contrato da sociedade.

10 de Fevereiro de 2004. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Amélia Maria Pinto Bernardo Fernandes da Silva.

3000131494

AVISOS

ANÍBAL CARVALHO & FILHOS, S. A.

Aviso

Avisam-se os credores da sociedade Aníbal  Carvalho & Filhos, S. A.,
pessoa colectiva n.º 502081775, com sede na Rua da Cidade de San-
tarém, 5, rés-do-chão, Vale de Santarém, freguesia de Vale de Santa-
rém, concelho de Santarém, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Santarém sob o n.º 1990/881228, com o capital social
de € 300 200, de que, por deliberação da assembleia geral de 31 de
Outubro de 2002, que se encontra já registada na Conservatória do
Registo Comercial de Santarém, foi aprovado o projecto de fusão por
incorporação da sociedade Aníbal Pereira de Carvalho, L.da, pessoa
colectiva n.º 502101350, com sede na Rua da Cidade de Santarém, 5,
rés-do-chão, em Vale de Santarém, freguesia de Vale de Santarém,
concelho de Santarém, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Santarém sob o n.º 2000/890202, com o capital social de
400 000$, mediante transferência da totalidade do seu património para
a sociedade Aníbal Carvalho & Filhos, S. A.

Por força dos n.os 2 e 3 do artigo 107.º do Código das Sociedades
Comerciais, os credores sociais podem deduzir oposição à fusão.

6 de Fevereiro de 2004. � A Administração: (Assinaturas ilegí-
veis.) 3000131616

ANÍBAL PEREIRA CARVALHO, L.DA

Aviso

Avisam-se os credores da Aníbal Pereira de Carvalho, L.da, pessoa
colectiva n.º 502101350, com sede na Rua da Cidade de Santarém, 5,
rés-do-chão, Vale de Santarém, freguesia de Vale de Santarém, conce-
lho de Santarém, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Santarém sob o n.º 2000/890202, com o capital social de 400 000$,
que, por deliberação da assembleia geral de 31 de Outubro de 2002,
que se encontra já registada na Conservatória do Registo Comercial
de Santarém, foi aprovado o projecto de fusão por incorporação da
sociedade, mediante transferência da totalidade do seu património para
a sociedade Aníbal Carvalho & Filhos, S. A., pessoa colectiva
n.º 502081775, com sede na Rua da Cidade de Santarém, 5, rés-do-
-chão, Vale de Santarém, freguesia de Vale de Santarém, concelho de
Santarém, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Santarém sob o n.º 1990/881228, com o capital social de € 300 200.

Por força dos n.os 2 e 3 do artigo 107.º do Código das Sociedades
Comerciais, os credores sociais podem deduzir oposição à fusão.

6 de Fevereiro de 2004. � A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.)
3000131614

BESLEASING E FACTORING � INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

(anteriormente Besleasing Imobiliária � Sociedade
de Locação Financeira, S. A.)

Sede: Avenida de Álvares Cabral, 27, 1.º e 2.º, 1200 Lisboa

Capital social: € 12 900 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1479.

Pessoa colectiva n.º 502330937.

Assembleia geral anual

Aviso

A requerimento de um accionista apresentado nos termos e para
efeitos do disposto no artigo 378.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, comunica-se aos Srs. Accionistas a alteração da ordem do dia
constante da convocatória para a assembleia geral anual a realizar 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, a qual passa a ter o seguinte teor:

«1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas relativos ao
exercício de 2003 da Besleasing Imobiliária � Sociedade de
Locação Financeira, S. A.;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados rela-
tivos ao exercício de 2003 da Besleasing Imobiliária � So-
ciedade de Locação Financeira, S. A.;

3.º Proceder, com referência ao exercício de 2003, à aprecia-
ção geral da administração e fiscalização da Besleasing Imo-
biliária � Sociedade de Locação Financeira, S. A.;

4.º Aumentar o número de administradores e proceder à respec-
tiva eleição, bem como à eleição de lugares vagos no conse-
lho fiscal e na mesa da assembleia geral para o triénio em
curso;

5.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas relativos ao
exercício de 2003 da Besleasing Mobiliária � Sociedade de
Locação Financeira, S. A.;

6.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados rela-
tivos ao exercício de 2003 da Besleasing Mobiliária � Socie-
dade de Locação Financeira, S. A.;

7.º Proceder, com referência ao exercício de 2003, à aprecia-
ção geral da administração e fiscalização da Besleasing
Mobiliária � Sociedade de Locação Financeira, S. A.;

8.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas relativos ao
exercício de 2003 da EUROGES � Aquisição de Créditos a
Curto Prazo, S. A.;
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9.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados rela-
tivos ao exercício de 2003 da EUROGES � Aquisição de
Créditos a Curto Prazo, S. A.;

10.º Proceder, com referência ao exercício de 2003, à aprecia-
ção geral da administração e fiscalização da EUROGES �
Aquisição de Créditos a Curto Prazo, S. A.»

Adverte-se, ainda, que por força da produção de efeitos jurídicos da
fusão das sociedades Besleasing Imobiliária � Sociedade de Locação
Financeira, S. A., como sociedade incorporante, Besleasing
Mobiliária � Sociedade de Locação Financeira, S. A., e EUROGES �
Aquisição de Créditos a Curto Prazo, S. A., como sociedades incorpo-
radas, já apresentada a registo, estas duas últimas sociedades foram
extintas, pelo que não se realizarão as assembleias gerais anterior-
mente convocadas em relação a estas últimas sociedades.

Informam-se os Srs. Accionistas que, nos termos dos estatutos:

a) Podem participar na assembleia os accionistas que detenham
pelo menos 100 acções inscritas em seu nome em conta de
registo de valores mobiliários até ao 15.º dia anterior ao do
designado para a reunião da assembleia, comprovando tal
inscrição perante a sociedade, até às 18 horas do 5.º dia útil
anterior ao do designado para a reunião;

b) A cada 100 acções corresponde um voto;
c) Os accionistas com direito a voto podem fazer-se represen-

tar por outro accionista ou por terceiros, devendo os docu-
mentos de representação ser comunicados ao presidente da
mesa da assembleia geral por carta, com a assinatura legal-
mente reconhecida ou certificada pela sociedade, entregue
na sede social até às 18 horas do 5.º dia útil anterior ao da
reunião da assembleia.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Aguiar Branco. 3000131561

RECTIFICAÇÕES

GLOBAL NOTÍCIAS, PUBLICAÇÕES, S. A.

Sede social: Rua de Gonçalo Cristóvão, 195 a 219, 4052 Porto

Capital social: € 6 334 285

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 5738.

Pessoa colectiva n.º 500096791.

Rectificação
A Global Notícias, Publicações, S. A., informa que, por lapso, na

publicação da convocatória verificou-se um erro material no elenco
da ordem de trabalhos. Publica-se, de seguida, a versão integral da
convocatória devidamente corrigida:

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral no dia 18 de
Março de 2004, pelas 17 horas, na sua sede social sita na Rua de

Gonçalo Cristóvão, 195 a 219, no Porto, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, discutir e votar o ba-
lanço, as contas e respectivos anexos, relativos ao exercício
de 2003;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Ratificação das designações de administradores por cooptação

e ratificação dos actos praticados desde a respectiva nomea-
ção até esta data;

5) Deliberar sobre a dispensa de prestação de caução pelos ad-
ministradores, nos termos do artigo 396.º, n.º 3, do Código
das Sociedades Comerciais;

6) Proceder à eleição de membros para preenchimento dos
cargos que se encontrem vagos nos órgãos sociais à data da
realização da assembleia geral.

A participação na assembleia e o exercício do direito de voto es-
tão sujeitos, nos termos da lei e dos estatutos, aos seguintes requisi-
tos:

a) A cada grupo de 100 acções corresponde um voto;
b) Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titu-

lares de menos de 100 acções poderão agrupar-se de forma
a completarem o número exigido, ou um superior, e fazer-se
representar por um dos agrupados;

c) Só poderão participar na assembleia os accionistas que, até
cinco dias úteis antes da data marcada para a sua realização,
tenham:

i) Averbado as acções em seu nome, ou depositado os
títulos em qualquer instituição de crédito, sendo nomi-
nativas;

ii) Registado as acções em seu nome, ou depositado os
títulos em qualquer instituição de crédito, sendo ao
portador;

d) A prova do depósito em instituição bancária far-se-á me-
diante declaração, emitida pelo depositário, que dê entrada,
na sede social, com a antecedência prevista no número an-
terior;

e) Os accionistas com direito de voto que sejam pessoas singu-
lares poderão fazer-se representar por cônjuge, ascendente,
descendente, administrador ou outro accionista;

f ) As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito nomearem;

g) Como instrumento de representação basta uma carta, com
assinatura, dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral
e entregue, na sede social, até três dias úteis antes da reali-
zação da assembleia;

h) Os contitulares das acções serão representados por um deles,
escolhido entre todos, em obediência às regras de compro-
priedade.

Serão postas à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social na
Rua de Gonçalo Cristóvão, 195 a 219, 4052 Porto, no prazo legal e
dentro do horário de funcionamento da empresa, as propostas a sub-
meter pelo conselho de administração à assembleia geral, os relató-
rios que legalmente as devam acompanhar e demais elementos de in-
formação preparatória, nos termos do disposto no artigo 289.º do
Código das Sociedades Comerciais.

12 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Augusto Pedro Falcão Lopes Cardoso. 3000131534
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ESTARREJA

CERCIESTA � COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE
ESTARREJA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 9/
860627; identificação de pessoa colectiva n.º 500896046; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/031119.

Certifico que o teor da inscrição n.º 3 é o seguinte:
Nomeação dos membros da direcção e do conselho fiscal.
Direcção: presidente, Augusto da Rocha Ferreira, solteiro, maior;

vice-presidente, Ana Maria Granjeio Feliciano Marques Vaz, casada;
secretário, Aníbal David da Silva Vital, casado; tesoureiro, Manuel
Augusto Amorim Valente, casado; vogal, Rosa Maria Marques Fi-
gueira Paiva, casado.

Conselho fiscal: presidente, Maria de Lurdes Jesus Almeida Breu,
casada; secretária, Joana do Céu Nascimento Azevedo Magalhães,
casada; relator, Filipe de Almeida Marques.

Prazo: biénio de 2003-2004.
Data da deliberação: 12 de Janeiro de 2003.

Conferi, está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 3000126831

LISBOA
LISBOA � 3.A SECÇÃO

SUPERMERCADO CENTRO COMERCIAL
DA BOA HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 093/580828; identificação de pessoa colectiva
n.º 500547084.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

4 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 28/031001.
Cessação das funções de Anabela Martins Antunes Fortunato, por

renúncia, em 22 de Agosto de 2003.

10 � Apresentação n.º 29/031001.
Aumento de capital de 149 639,37 euros para 300 000 euros e

alteração total do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 1.A

1 � A sociedade adopta a denominação de Supermercado Centro
Comercial da Boa Hora, L.da, tem a sua sede na Travessa da Boa
Hora, 10 e 10-C, na freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa, e a sua
duração é por tempo indeterminado a contar da data da sua consti-
tuição.

2 � A gerência pode livremente deslocar a sede social, dentro do
respectivo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar,
transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas locais de representação da sociedade, em território
nacional ou no estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

CLÁUSULA 2.A

O seu objecto é o comércio de produtos alimentares e utilidades
domésticas.

CLÁUSULA 3.A

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades de
objecto diferente do seu, em sociedades de responsabilidade ilimita-
da, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas, não sendo necessário, em qualquer caso,
deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 4.A

O capital social é de 300 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por cinco quotas, quatro pertencentes ao sócio
José Carlos Martins Antunes, nos valores nominais de 37 409 euros
e 84 cêntimos, 74 819 euros e 69 cêntimos, 34 409 euros e 84 cên-
timos e de 150 360 euros e 63 cêntimos, e outra pertencente à só-
cia Cristina Augusta Pinto Campião Antunes, no valor nominal de
3000 euros.

CLÁUSULA 5.A

1 � Podem os sócios deliberar, uma ou mais vezes, que lhe sejam
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante global
máximo, para cada sócio, equivalente a 10 vezes o valor nominal
da respectiva quota.

2 � Depois de atingido o limite estabelecido no número anteri-
or, se houver restituição, no todo ou em parte, de prestações suple-
mentares, podem os sócios voltar a deliberar que lhes sejam exigidas
novas prestações suplementares.

CLÁUSULA 6.A

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos anualmente pelos sócios.

2 � É admitida a reeleição, bem como o alargamento pelos só-
cios do período de gerência.

3 � O gerente ou gerentes manter-se-ão em funções até nova
eleição, independentemente do prazo por que foram eleitos.

4 � O exercício do cargo de gerente será ou não remunerado,
conforme o que vier a ser deliberado pelos sócios.

5 � Em caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os
gerentes sociais em exercício, e os mesmos ficam, desde já, autori-
zados a praticar os actos previstos no n.º 2 do artigo 152.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, sem necessidade de prévia deliberação
dos sócios.

CLÁUSULA 7.A

1 � A gerência tem os mais amplos poderes de gestão, podendo,
designadamente:

a) Comprar, prometer comprar, vender, prometer vender e one-
rar, por qualquer forma, bens, móveis ou imóveis;

b) Adquirir, prometer adquirir, alienar e prometer alienar, por
qualquer forma, estabelecimentos comerciais, bem como dar de ex-
ploração ou tomar de exploração estabelecimentos comerciais, nos
termos de contrato de cessão de exploração;

c) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações noutras
sociedades;

d) Prestar garantias, mesmo a favor de terceiros, se existir justi-
ficado interesse próprio da sociedade.

2 � A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura ou intervenção de um gerente, ou de procurador da
sociedade com poderes para o efeito.

CLÁUSULA 8.A

1 � A cessão de quotas a favor de terceiros depende sempre
do prévio consentimento da sociedade, que terá direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota, no todo ou em parte,
deverá comunicá-lo à sociedade e aos demais sócios, por meio de
carta registada com aviso de recepção em que indique o nome do
interessado na aquisição, o preço e todas as demais condições da
cessão.

3 � Nos cinco dias seguintes à recepção da comunicação prevista
no número anterior, a gerência da sociedade convocará os sócios
para, no prazo máximo de 20 dias, deliberarem sobre o pedido de
consentimento e sobre o exercício do direito de preferência da so-
ciedade.

4 � Deferindo-se o direito de preferência aos sócios, os interes-
sados, no prazo de 10 dias contados da data de deliberação referida
no número anterior, comunicarão ao cedente e à sociedade, por
telegrama com cópia, se pretendem ou não usar de tal direito; pre-
ferindo mais do que um, será a quota rateada entre os interessados
na proporção das quotas que cada um detiver.
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5 � O direito de preferência consagrado nos números anteriores
goza de eficácia real, nos termos e para os efeitos dos artigos 421.º
e 1410.º do Código Civil.

6 � No caso de a quota ser cedida por preço inferior ao pedido
pelo cedente à sociedade e restantes sócios, a preferência será exer-
cida pelo preço real da cessão.

7 � O cedente tem o direito de exigir que sobre a quota trans-
mitida seja constituído penhor, cujo registo será cancelado após
o total pagamento daquela.

CLÁUSULA 9.A

1 � Nos casos de deliberação em assembleia geral, deverão os
sócios ser convocados por carta registada, enviada com, pelo me-
nos, 15 dias de antecedência para o seu domicílio conhecido.

2 � As assembleias gerais de sócios não funcionarão, em primei-
ra convocação, sem que se achem presentes ou devidamente repre-
sentados, sócios que detenham a maioria absoluta do capital social.

3 � Se os sócios tiverem de reunir em segunda convocação, a
nova reunião deverá distar da outra de, pelo menos, 10 dias.

4 � Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros nas as-
sembleias gerais da sociedade, nos termos previstos no artigo 249.º,
n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais, bem como poderão fa-
zer-se assistir por advogado, revisor oficial de contas, técnico ofici-
al de contas ou outro perito.

CLÁUSULA 10.A

1 � Em caso de falecimento de um dos sócios, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus sucessores, os quais, contudo, terão o direito
de exigir a amortização da quota.

2 � O direito de amortização da quota deverá ser exercido medi-
ante declaração escrita dirigida à sociedade, nos 90 dias seguintes ao
conhecimento do óbito, sob pena de caducidade.

3 � Recebida a declaração prevista no número anterior, deve a
sociedade, no prazo de 60 dias, amortizar a quota, sob pena de os
sucessores do sócio poderem requerer a dissolução judicial da socie-
dade.

4 � A contrapartida da amortização é o valor de liquidação da
quota, calculado nos termos do disposto no artigo 1021.º do Código
Civil, com referência à data da deliberação de amortização da quota,
podendo qualquer das partes requerer segunda avaliação, nos termos
do Código do Processo Civil.

5 � O pagamento da contrapartida da amortização é fraccionado
em duas prestações, a efectuar dentro de 6 a 12 meses, respectiva-
mente, após a fixação definitiva da contrapartida.

CLÁUSULA 11.A

1 � Para além dos casos de exclusão judicial, pode ainda a socie-
dade proceder à exclusão de um seu sócio nos seguintes casos:

a) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer
outra forma de apreensão forçada, judicial ou extrajudicial;

b) Quando os titulares forem julgados falidos ou insolventes;
c) Quando ocorrer a declaração judicial de ausência ou interdição

do titular;
d) Quando o titular da quota seja destituído da gerência e propos-

ta contra ele acção para efectivação da sua responsabilidade para
com a sociedade, sendo ele condenado com trânsito em julgado da
sentença;

e) Quando o titular da quota mova um processo contra a socie-
dade e decaia no pedido e, em geral, violar os seus compromissos
resultantes deste contrato ou agir de alguma forma contra os inte-
resses da sociedade.

2 � O valor da contrapartida da exclusão é o valor nominal da
quota, excepto na hipótese prevista na alínea c) do número anteri-
or, caso em que o valor da contrapartida será o valor de liquidação
da quota, calculado de acordo com o critério fixado no artigo 1021.º
do Código Civil.

3 � O pagamento da contrapartida será efectuado na sede social,
em duas prestações sem juros, dentro de 6 e 12 meses, respectiva-
mente, a contar da deliberação da exclusão.

4 � A exclusão de um sócio não inibe a sociedade de exigir a
indemnização dos prejuízos que, eventualmente, o mesmo lhe haja
causado pelo facto ou factos que a determinaram, os quais serão
ressarcidos nos termos gerais do direito.

5 � Em caso de exclusão judicial, tem o sócio direito ao valor
nominal da sua quota.

CLÁUSULA 12.A

1 � Nas situações previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 da cláusu-
la 11.ª, pode a sociedade, em alternativa à exclusão, amortizar a
quota do respectivo sócio.

2 � Em caso de amortização de quotas, incluindo os permitidos por
lei, a quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo os só-
cios deliberar nos termos legais a correspondente redução do capital ou
aumento do valor das restantes quotas ou, ainda, a criação de uma ou
mais quotas para alienação a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

3 � Em vez de amortizar as quotas, pode a sociedade, nas mes-
mas condições e termos, adquiri-las ou fazê-las adquirir por sócio ou
terceiro.

4 � O critério para a determinação do valor da quota amortizada
é o fixado supra no n.º 2 da cláusula 11.ª

CLÁUSULA 13.A

Os lucros de cada exercício, após deduzida a reserva legal, serão
aplicados conforme o deliberado pelos sócios ao aprovar o respec-
tivo balanço, podendo ser destinados, no todo ou em parte, à cons-
tituição ou reforço de quaisquer reservas ou outras aplicações de
interesse da sociedade; e podem ser distribuídos na proporção diver-
sa do valor das quotas se, por unanimidade, os sócios assim o delibe-
rarem.

CLÁUSULA 14.A

Para todas as questões que oponham a sociedade aos sócios, seus
herdeiros ou representantes, emergentes ou não deste contrato, é
exclusivamente competente o foro da comarca da sede da sociedade,
com expressa renúncia a qualquer outro.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005043788

LOURES

CELPINTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 341;
identificação de pessoa colectiva n.º 502989483; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/971222.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerente: Nuno Manuel Fernandes Nunes.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Novembro de 1997.

Esta certidão está conforme o original.

5 de Janeiro de 1998. � A Ajudante, Maria Emília Eusébio Se-
queira Gonçalves. 3000127533

SIDOTEX � INDÚSTRIAS DE TÊXTEIS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4252; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501304550; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 15/971023.

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 1997, exarada a
fl. 131 do livro n.º 161-H do 18.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
reforçado o capital de 15 000 000$ para 35 000 000$, mediante re-
forço de 20 000 000$, pelo que altera o artigo 3.º do contrato, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 35 000 000$, totalmente realizado, corres-
pondente à soma de duas quotas iguais de 17 500 000$, pertencendo
uma a cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, está
depositado na pasta respectiva.

10 de Novembro de 1997. � A Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 3000128344
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VILA FRANCA DE XIRA

CENTRO DIETÉTICO ALVERQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5563/011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505698633.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2000283934

LILA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5433/010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505394464.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2000283926

RODRIGOBRAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2639/921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502898534.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2000283918

AUTO TÁXIS ESTRELA VILAFRANQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1012/810126; identificação de pessoa colectiva n.º 500518874.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2003488782

SUCESSOBRA � EMPREITADAS DE REVESTIMENTO
DE PAVIMENTO E PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3765/961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503841692.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2004159065

ÓPTICA MODERNA DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2714/930217; identificação de pessoa colectiva n.º 500091072.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000343058

DOMSIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2629/921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502888067;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/031106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para Rua de Timor Leste, lote 63, Casal do
Pocinho, freguesia de Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004180196

EMBALAGENS DE PORTUGAL � VAN LEER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 646/730213; identificação de pessoa colectiva n.º 500345155;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 7, inscrição n.º 21, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrições n.os 22 e 23; números e data das
apresentações: 3, 4, 5, 6-7 e 8/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1) Cessação de funções de revisor oficial de contas de A. Santos,
J. Alves e Associados, Sociedade de Revisor Oficial de Contas, por
renúncia, em 2 de Outubro de 2003;

2) Nomeação de revisor oficial de contas de Ernst & Young Audit
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., com
sede na Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa, representada por João
Carlos Miguel Alves.

Data: 25 de Novembro de 2002;
3) Cessação de funções de revisor oficial de contas de Ernst &

Young Audit & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, S. A., por destituição, em 30 de Maio de 2003;

4) Nomeação de revisor oficial de contas: efectivo, ESAC �
Espírito Santo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S. A., com sede na Avenida dos Estados Unidos da América,
97, 6.º, direito, Lisboa, representada por João Alberto Monarca Pires,
revisor oficial de contas; suplente, António de Moura Rodrigues,
casado, residente na Praceta de Palmira Bastos, 2, 8.º, esquerdo,
Alfornelos, Amadora.

Data: 30 de Maio de 2003;
5) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, o qual pas-

sa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Greif Portugal, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Lezíria, 1, freguesia da Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira. A sociedade poderá abrir ou encer-
rar sucursais, filiais ou qualquer outra forma de representação social,
em qualquer parte do País ou do estrangeiro, por simples decisão da
gerência.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004177519

BELNAT � TRANSPORTES, PARQUEAMENTO
E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5086/010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505212269;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/020809; inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 7-8/
020809; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: of. 6/020809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1) Cessação de funções de gerente de Luís Manuel de Oliveira,
por destituição, em 16 de Maio de 2002;

2) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º (n.º 1),
os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
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24 940 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Ana Rita
da Silva Cortez e Sandra Marisa Dias Pires.

As sócias poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições deliberadas em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade incumbe à sócias,
Ana Rita da Silva Cortez e Sandra Marisa Dias Pires, e ao não sócio,
António Fernando Lourenço Pires, que ficam desde já nomeados
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

3) Cessação de funções de gerente de Joaquim Serras Lobato, por
renúncia, em 16 de Maio de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000928498

PERIANO � INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTOS
EM EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5730/020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506032515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2003560505

LAURENTINO ROCHA & FILHO, TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5127/010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505375850.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2000283942

COMPAUDIO � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2633/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502888008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2000313639

ZONAPLUS � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6347/031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506771105;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031202.

Certifico que entre António Joaquim Prates Catarino e Carlos
Alberto Alves Catarino foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ZONAPLUS � Gestão
Imobiliária, L.da, com sede na Urbanização Torre do Relógio, lote
2-A, freguesia do Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

A sociedade poderá transferir a sua sede, por deliberação da ge-
rência, assim como criar delegações, sucursais, dependências ou ou-
tras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste no seguinte: promoção e gestão de urbani-
zações, bem como a construção, promoção, comercialização e ges-
tão de edifícios ou parte deles e ainda actividades de consulta e pla-
neamento urbanístico. Direcção e fiscalização de obras de empreitada.
Compra, venda e revenda dos adquiridos para esse fim.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, a saber: uma quota
de 5000 euros, pertencente ao sócio António Joaquim Prates Cata-
rino, e uma quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Carlos Al-
berto Alves Catarino.

5.º

A administração dos negócios da sociedade e sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, é atribuída aos sócios.

§ 1.º A gerência, dispensada de caução, será exercida pelos sócios,
António Joaquim Prates Catarino e Carlos Alberto Alves Catarino,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser decidido em assembleia geral, sendo necessária a assinatura
de um dos gerentes, indistintamente, para obrigar a sociedade.

§ 2.º É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como abonações,
letras de favor e contratos semelhantes.

§ 3.º A gerência poderá nomear mandatários da sociedade medi-
ante procuração, para a prática de determinados actos, podendo
delegar a competência para negócios previamente determinados,
ficando a sociedade vinculada com tal poder.

6.º

A cedência de quotas é livre entre os sócios, mas em relação a
terceiros tem preferência, em primeiro, a sociedade, em segundo
qualquer dos sócios não cedentes.

§ único. Em caso de falecimento de qualquer sócio os seus herdei-
ros escolherão um de entre si que a todos represente perante a so-
ciedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota sujeita a penhora, arresto
ou qualquer outra forma de apreensão judicial, pelo valor que resul-
tar do último balanço aprovado.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000282776

TRIZÊZERE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3211/941117; identificação de pessoa colectiva n.º 503367532;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/031204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerente de José da Conceição Felício, por
renúncia, em 13 de Outubro de 2003.

31 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004180790

S. P. C. � SERVIÇO PORTUGUÊS
DE CONTENTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6164/030528; identificação de pessoa colectiva n.º 500237352;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34; número e data da apresenta-
ção: 8/031120.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aprovação do projecto de cisão-fusão.
Data da deliberação: 10 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2000284930

SOCIEDADE DE TRANSPORTES LAVAREDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4515/990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504347160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000343562

LAURINDA PAULOS � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5096/010214; identificação de pessoa colectiva n.º 505340232.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000283896

ANTUNES & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 341/620823; identificação de pessoa colectiva n.º 500027048.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003560840

F. & J. LOTRA � MONTAGEM E CAIXILHARIA
EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5197/010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505102382.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003612297

PORTALEGRE
ELVAS

OLIVEIRA & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 262/781218;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20031231.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
que foi registada a dissolução, por sentença transitada em 11 de Ju-
nho de 2003.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 3000127065

SOUSEL

TRANSPORTES MARGALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 215/031203;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/070104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: nomeação de gerente, com capacidade profissional, de Mar-
garida Maria Ricos Olhos Navalha Guerra, casada, residente na Courela
de Santo António, 119, Cano, Sousel.

Data da deliberação: 24 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � O Conservador, Nélson Pinheiro.
2001885547

PORTO

GONDOMAR

FRANÇA MONTEIRO � GABINETE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 567/
20000915; identificação de pessoa colectiva n.º 505070260; número
e data da apresentação: 21/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888566

SIEFER � SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 345/
20030516; identificação de pessoa colectiva n.º 505018845; número
e data da apresentação: 4/20031229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010512

SIEFER � SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 345/
20030516; identificação de pessoa colectiva n.º 505018845; número
e data da apresentação: 5/20031229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010520

FACORT � FÁBRICA DE CORTANTES E MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 24 838/
801118; identificação de pessoa colectiva n.º 501105964; número e
data da apresentação: 6/20031229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879800
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CONCÓRDIA � EMPREENDIMENTOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 372/
700821; identificação de pessoa colectiva n.º 500070121; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 7/
20031204.

Certifico que o vogal do conselho de administração, Ricardo
Manuel Sequeira Pereira Lopes, cessou funções, em 7 de Dezembro
de 2003, por renúncia.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Moura.
2000010091

ANTÓNIO C. DUARTE COMÉRCIO METAIS
PRECIOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 975/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504544500; número e
data da apresentação: 4/20031222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879648

ZIS BOUTIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5602/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503394416; número e
data da apresentação: 3/20031222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879630

LAMIA � SOCIEDADE TÊXTIL M. LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 688/
660715; identificação de pessoa colectiva n.º 500009600; número e
data da apresentação: 2/20031222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2000.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879664

LCVI � LOCAÇÃO COMPRA E VENDA
DE IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7206/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503798495; número e
data da apresentação: 11/20031222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2000.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879656

AUTO REPARADORA SR.A DA LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 129/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504714589; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/20031222.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000881394

CENTRO DE MEDICINA DENTÁRIA SÃO CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 777/
20020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505685728; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20031222.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879680

RIBEIRO & LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 527/
20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 500232032; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/20031028.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Ribeiro e Luz, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Bouça, 75, freguesia de Baguim do Monte, concelho
de Gondomar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, sendo: uma de 3333 euros
e 34 cêntimos, pertencente ao sócio Manuel de Sousa Ribeiro, e duas
iguais de 833 euros e 33 cêntimos, pertencentes uma ao sócio Ar-
lindo Jorge de Almeida Ribeiro e uma ao sócio António Paulo de
Almeida Ribeiro.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam afectas
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Manuel Sousa Ribeiro.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-

rente.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879621

ADÃO MANUEL SOARES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2552/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502843144; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/20031222.

Certifico que Adão Manuel Soares Teixeira cessou funções de
gerente, por renúncia de 11 de Março de 2003, e foi designado ge-
rente Carlos Manuel da Rocha Teixeira, por deliberação de 11 de
Março de 2003.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002878935
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NUVESTE � AMÉLIA & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 544/
910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502508450; número e
data da apresentação: 16/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888663

GRAFO � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 756/
020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506755025; número e
data da apresentação: PC � 1/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000882072

PINABRINDES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6932/
960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503620548; número e
data da apresentação: 17/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888680

CONSTRUÇÕES VIEIRA DA SILVA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 999/
020715; identificação de pessoa colectiva n.º 506240487; número e
data da apresentação: PC � 4/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592770

ROSA MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 46 847/
900206; identificação de pessoa colectiva n.º 502282584; número e
data da apresentação: PC � 3/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000010210

LAMIA � SOCIEDADE TÊXTIL M. LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 688/
660715; identificação de pessoa colectiva n.º 500009600; número e
data da apresentação: PC � 4/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002879834

LAJECOMUM � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 902/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505980460; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20031230.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010539

MARTINS DE OLIVEIRA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 19 630/
720318; identificação de pessoa colectiva n.º 500187134; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/20031230.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2003487905

P. S. A. � ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3772/
931012; identificação de pessoa colectiva n.º 503068578; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031229.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe de
4987,98 euros para 5000 euros e foi alterado o artigo 3.º, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, uma de cada um
dos sócios, António José Carneiro Ribeiro Pereira e Maria Isabel
Ferreira de Faria Pereira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879362

ROMBERTT & JESUS � REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 125/
20021016; identificação de pessoa colectiva n.º 505339323; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031226.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Novembro de 2003.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879761

NSC � NOVOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3817/
931028; identificação de pessoa colectiva n.º 503076678; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031223.
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Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais, para o triénio de 2002-2004.

Conselho de administração: presidente, José Joaquim Ferreira da
Silva, casado; vogais:

1) Pedro Manuel da Costa Silva Sanches, casado;
2) Luís Filipe Pais dos Santos Lopes, casado.
Conselho fiscal: presidente, Álvaro Cardoso de Almeida, casa-

do; efectivos: José António Lopes Cravinho, casado; Abílio Aze-
vedo, António Batista, Elísio Quintas e Lino Vieira, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por António Abel
Pereira Batista, revisor oficial de contas; suplente, António Ma-
galhães e Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por António Monteiro Magalhães, revisor ofi-
cial de contas.

Data da deliberação: 30 de Outubro de 2003.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879559

ALBERTO ARAÚJO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 195/
20010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505449072; número
e data da apresentação: 1/20031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883246

ARMANDO FERREIRA FREIRE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 262/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505521482; número
e data da apresentação: 7/20031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883173

ARMANDO FERREIRA FREIRE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 262/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505521482; número
e data da apresentação: 8/20031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883181

SOTELUX � SOCIEDADE TÉCNICA
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1243/
910920; identificação de pessoa colectiva n.º 502647892; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
031216.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 490, São Cosme, Gondo-
mar.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2003538178

IMOGON � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4159/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 502032111; número e
data da apresentação: PC � 11/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2003.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002879788

JOIASPOR � JÓIAS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5569/
950315; identificação de pessoa colectiva n.º 503387762; número e
data da apresentação: PC � 2/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2003.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003538941

EMAR MALHAS E CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 36 235/
831013; identificação de pessoa colectiva n.º 501432299; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 1/
20031216.

Certifico que foram reconduzidos os órgãos sociais para o qua-
driénio de 2003-2006.

Data da deliberação: 1 de Maio de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879320

MANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 316/
20010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505578751; número
e data da apresentação: 1/20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883319

SITAGEMA � REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 533/
031231; identificação de pessoa colectiva n.º P: 506743934; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/031231.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SITAGEMA � Representações, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua do Rancho Folclórico, sem
número de polícia, da freguesia de Gondomar (São Cosme), do con-
celho de Gondomar.

2 � Pode a administração deslocá-la para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 3.º

O objecto consiste no comércio, importação, exportação, repre-
sentação e agentes do comércio por grosso de uma grande variedade
de produtos e equipamentos, nomeadamente máquinas de venda au-
tomática, produtos alimentares, bebidas, tabaco, artigos de joalha-
ria, ourivesaria e relojoaria, fabricação de artigos de joalharia e ou-
rivesaria; promoção imobiliária, compra e venda de bens imobiliários
e revenda dos adquiridos para esse fim; arrendamento de bens imo-
biliários.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em 10 000 acções no valor nominal de 5 eu-
ros.

§ único. Encontra-se realizado quanto a 50 %, tendo cada sócio
realizado apenas metade da sua participação. A restante metade deve
ser realizada até ao limite de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 5.º

O aumento de capital por novas entradas em dinheiro poderá ser
deliberado em assembleia geral, por uma ou mais vezes, sem limite.

ARTIGO 6.º

As acções são nominativas, podendo ter a forma escritural; será
permitida a sua conversão em acções ao portador, nos termos da
lei, após a realização integral do capital social.

ARTIGO 7.º

Podem ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 5000 ac-
ções. Os títulos serão assinados pelo administrador.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir acções próprias e aliená-las.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, mesmo escriturais, por de-
liberação da assembleia geral, cabendo aos accionistas direito de pre-
ferência na sua subscrição, na proporção das acções que detiverem.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, correspondendo 1 voto por cada 1000 acções.

ARTIGO 11.º

Os membros da mesa da assembleia geral são eleitos pelos accio-
nistas, ficando desde já nomeado presidente o outorgante José Fer-
nando Campos Neves e como secretário o outorgante Mário Au-
gusto Bernardo.

ARTIGO 12.º

A assembleia só poderá deliberar em primeira convocação com
participação de sócios que representem dois terços do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da mesa com um mês de antecedência.

2 � A convocatória fixará a data da segunda marcação para o
caso de não ser possível constituir a assembleia por falta de quórum;
constituir-se-á então qualquer que seja o número de votantes e per-
centagem do capital social que representem.

ARTIGO 14.º

A participação na assembleia é proibida aos obrigacionistas e
depende, quanto aos accionistas, do depósito das respectivas ac-

ções na sede social ou em instituição bancária, com 10 dias de
antecedência.

ARTIGO 15.º

Os instrumentos de representação voluntária dos sócios serão
entregues na sede até cinco dias antes da data da reunião convocada,
podendo os accionistas, que sejam pessoas colectivas, conferir a
representação a quem livremente escolherem.

ARTIGO 16.º

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo diferente disposição legal ou estatutária.

ARTIGO 17.º

A eleição dos órgãos sociais requer a aprovação por maioria ab-
soluta do capital social, salvo em caso de segunda convocação, em
que funcionará a regra prevista na lei, cabendo o desempate ao pre-
sidente da mesa na hipótese de se verificar igualdade entre várias
propostas.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 18.º

A administração será composta por um único administrador.

ARTIGO 19.º

O administrador será indicado pela assembleia geral que o eleger,
ficando desde já nomeado, como administrador único, o outorgante,
Pedro Manuel das Neves Barbosa Rodrigues.

ARTIGO 20.º

O administrador é o órgão superior de gestão social, competindo-
-lhe deliberar sobre todos os assuntos e praticar todos os actos de
administração, incluindo, designadamente, a representação da socie-
dade, em juízo e fora dele, a confissão, desistência ou transacção em
quaisquer acções, a celebração de convenções de arbitragem e, bem
assim, a aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens móveis
ou imóveis.

ARTIGO 21.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do seu administrador.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único e o suplente são eleitos quadrienalmente pela

assembleia geral, ficando desde já nomeada a sociedade Santos Car-
valho & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.,
pessoa colectiva n.º 506743934, inscrita na Câmara dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 71, com sede no Campo de 24 de Agos-
to, 129, 7.º, no Porto, representada pelo Dr. António Augusto dos
Santos Carvalho, casado, revisor oficial de contas n.º 16, e ficando
também desde já nomeado, como suplente, o Dr. Armando Luís Vieira
de Magalhães, casado, revisor oficial de contas n.º 676, ambos com
domicílio profissional no Campo de 24 de Agosto, no mesmo n.º 129,
7.º, no Porto.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
o balanço com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos do exercício, depois de deduzida a percentagem
da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia
geral por maioria de dois terços dos votos emitidos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 49 � 27 de Fevereiro de 20044566

ARTIGO 25.º

Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos por períodos de qua-
tro anos e manter-se-ão até sua efectiva substituição, ficando per-
mitida a reeleição sem quaisquer limites.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000010199

TÁXIS SOPRELADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 439/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505633418; inscri-
ção n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 15 a 18/031230.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2003, lavrada
no Centro de Formalidades das Empresas do Porto, a sociedade em
epígrafe, anteriormente denominada José Maria Vieira Machado,
Unipessoal, L.da, foi transformada em sociedade por quotas, ficando
a reger-se pelo seguinte articulado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Soprelada, L.da, com sede na
Rua de Alves Redol, 22, freguesia de São Cosme, concelho de Gon-
domar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, duas do valor nominal de
1650 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Henrique Ema-
nuel Belo Pereira e Justina Tavares Belo Pereira, e uma do valor
nominal de 1700 euros, pertencente ao sócio José Pereira.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Henrique Emanuel Belo
Pereira e José Pereira.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar e tomar de arrendamento ou aluguer quaisquer mó-

veis e imóveis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis, podendo celebrar quais-

quer contratos leasing; e
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial, excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000010180

AGARRA COM GARRA � CENTRO
DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 530/
031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506693368; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031223.

Certifico que entre Olinda Josefina Magalhães de Carvalho Cor-
reia e António Manuel de Vasconcelos Abreu Correia foi constituída
a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agarra com Garra � Centro de
Explicações, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Padre Abel França Moura, 32,
freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de educação, nomeadamente explicações, apoio pedagógico e ensi-
no de línguas; organização de eventos recreativos, desportivos e cul-
turais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio António Manuel de Vasconce-
los Abreu Correia, e outra do valor nominal de 500 euros, perten-
cente à sócia Olinda Josefina Magalhães de Carvalho Correia.

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, remunerada ou não, 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
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a ter-
ceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a quota não for amortizada
no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros
deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010482

MENDES & MELO � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 531/
031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506715850; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/20031223.

Certifico que entre Almerindo Costa Mendes e Ermelinda Pereira
de Melo foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mendes & Melo � Indústria de Con-
fecções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Meiral, 50, freguesia de
Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local, dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá
criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em confecção de artigos de vestuário
em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010474

SOUSA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 528/
031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506795365; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031222.

Certifico que entre José Carlos Martins Pereira de Sousa e Ana
Maria da Silva Leite de Sousa foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Leite, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Pêro de Alenquer, 165, freguesia
de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de ouri-
vesaria.

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 100 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, 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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010466

CELESTE BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 529/
031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506796930; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/20031222.

Certifico que Celeste da Silva e Sousa Barbosa constitui a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Celeste Barbosa, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa do Miradouro, 1, freguesia de
Rio Tinto, concelho de Gondomar.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de vestuário exterior em série.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida pela sócia ou não sócios, fi-
cando desde já nomeada gerente ela sócia.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010458

ROSS�ALVA � COMÉRCIO VESTUÁRIO E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 532/
031230; identificação de pessoa colectiva n.º 504114816; número e
data da apresentação: 3/20031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2003538810

EDI-KIT � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 399/
20030718; identificação de pessoa colectiva n.º 504538900; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20031223.

Certifico que Jorge Manuel Soares Gonçalves Marques cessou fun-
ções de gerente, em 3 de Junho de 2003, por destituição.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879702

ROSS�ALVA � COMÉRCIO VESTUÁRIO E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 532/
031230; identificação de pessoa colectiva n.º 504114816; inscrições
n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 4 e 5/20031230.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ROSS�ALVA � Comércio de Vestuá-
rio e Afins, L.da, e tem a sua sede na Rua da Feira, 110, freguesia de
Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida, dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
e poderão ser criadas filiais ou sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

Certifico ainda que foi designada gerente Maria Alva Tavares
Rodrigues Ferreira, casada, em 15 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010547

AMÂNCIO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 19 485/
711122; identificação de pessoa colectiva n.º 500019347; inscrição
n.º 41; número e data da apresentação: 14/20031230.

Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma de 3000 euros, do
sócio Júlio Paulo da Cruz Antunes, e uma de 2000 euros, da sócia
Sónia Michel Dias da Rocha Antunes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social será remunerada ou não, conforme delibe-
ração em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente. Em ampliação dos respectivos po-
deres o gerente poderá vender ou comprar veículos automóveis de e
para a sociedade, em quaisquer modalidades ou condições, ou outros
quaisquer bens móveis.

§ único. São gerentes da sociedade Júlio Paulo da Cruz Antunes e
Sónia Michel Dias da Rocha Antunes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002889961

SÍLVIO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3869/
931117; identificação de pessoa colectiva n.º 501234152; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 11/20031230.

Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
120 000 euros ao sócio Sílvio de Jesus da Costa e outra do valor
nominal de 30 000 euros à sócia Maria de Fátima Pinheiro de Car-
valho Dionísio Costa.

ARTIGO 5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, já nomeados
gerentes, podendo qualquer deles obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002878056

IMOGON � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4159/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 502032111; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 9/20031230.
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Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879796

VERÔCHA � FIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 483/
20000831; identificação de pessoa colectiva n.º 505648458; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20031230.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883327

PLANAMPLO � SERVIÇOS DE LOGÍSTICA,
FORMAÇÃO E PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 668/
20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505877627; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20031230.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879877

ROMBERTT & JESUS � REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 125/
20021016; identificação de pessoa colectiva n.º 505339323; número
e data da apresentação: 2/20031226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2003.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879753

ICEBAR � GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 503/
20031112; identificação de pessoa colectiva n.º 506243672; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20031223.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879729

CONSTRUÇÕES ROCHA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6545/
951211; identificação de pessoa colectiva n.º 503560227; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/20031223.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe de
5000 euros para 25 000 euros e foram alterados os artigos 1.º e 3.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Rocha & Teixeira, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Dr. Domingos Gonçalves de Sá, 284,
loja P, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas de 12 500 euros, uma
de cada um dos sócios, António Ferreira da Rocha e Manuel Tei-
xeira de Sousa.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879443

INTERSTAND � CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO
DE STANDS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 434/
20030829; identificação de pessoa colectiva n.º 506673332; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20031223.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade tem epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Zona Industrial do Passal, 71/101, São Pedro da Cova, Gon-
domar.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883726

JOÃO ANTÓNIO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 22 910/
780703; identificação de pessoa colectiva n.º 500771375; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20031223.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Novembro de 2003.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879613

RUFINO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 537/
040106; identificação de pessoa colectiva n.º P-506771164; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/040106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rufino & Teixeira, L.da, com sede na
Rua da Carvalha de Baixo, 194, da freguesia de Fânzeres, concelho
de Gondomar.
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§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de ourivesa-
ria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4900 eu-
ros, que pertence ao sócio Joaquim Manuel Gonçalves Teixeira, e
outra de 100 euros, que pertence ao sócio Rufino Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada
ou não, conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida
pelo sócio Joaquim Manuel Gonçalves Teixeira, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, para
estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o qual deverá ser exercido no prazo de
30 dias após a comunicação, por escrito, do sócio cedente.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592931

RODO AJO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 536/
040106; identificação de pessoa colectiva n.º P-505889595; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040106.

Certifico que António José Ribeiro de Oliveira constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Rodo Ajo � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Carreira, 277, freguesia
de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592923

GONDEPAC � EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 823/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506104958; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 5 e 7/040105.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 7500 euros para 20 000 euros, tendo sido alterados os arti-
gos 4.º e 6.º, n.os 1 e 2, e aditado um novo artigo, que é o 7.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor de
18 125 euros, pertencente ao sócio Artur de Carvalho, e outra do
valor de 1875 euros, pertencente à sócia Rute Patrícia de Sousa
Carvalho.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Artur de Carva-
lho e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante global
de 50 000 euros.

Certifico ainda que Ilídio Tavares de Oliveira cessou funções de
gerente, em 12 de Dezembro de 2003, por renúncia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592885

DELÍCIA DE GONDOMAR � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 534/
040105; identificação de pessoa colectiva n.º P-506497801; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/040105.

Certifico que entre José Bento Alves de Matos e a sociedade
PEC � Gabinete de Estudos e Projectos foi constituída a sociedade
em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Delícia de Gondomar � Pastelaria,
L.da, tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 110-
-120, loja 4, da freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de panificação e pastela-
ria, a indústria hoteleira e similares, nomeadamente exploração de
estabelecimentos de restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor de
10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada em assembleia geral poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
200 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral a
realizar para esse efeito, será remunerada ou não, conforme for de-
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liberado na referida assembleia geral, podendo ser nomeados geren-
tes pessoa ou pessoas estranhas à sociedade.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, em todos os seus actos
e contratos, pelas assinaturas de dois gerentes, podendo os actos de
mero expediente serem assinados por qualquer dos gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerentes, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-
damente viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis;
e) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliá-

ria;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios
e a não sócios, ficando, no entanto, reservado o direito de preferên-
cia à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for inclu-
ída em massa falida.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592842

PORFÍRIO PEREIRA GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 536/
871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501914340; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
031231.

Certifico que Porfírio Pereira Gomes cessou funções de gerente,
em 19 de Agosto de 1993, por óbito.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003538216

FERNANDO SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 059/
010104; identificação de pessoa colectiva n.º 505146460; número e
data da apresentação: PC � 3/040102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592877

MANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 316/
20010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505578751; número
e data da apresentação: 2/20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883300

EUROSPILLETO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 095/
991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504707604; número e
data da apresentação: 3/20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879699

NORLAMP � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 297/
20010424; identificação de pessoa colectiva n.º 506097129; número
e data da apresentação: 4/20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002632502

LAJECOMUM � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 902/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505980460; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/031230.

Certifico que foi designado como secretário Francisco José Oli-
veira Rosas, solteiro, maior, em 30 de Novembro de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879818

SERINVICTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6329/
951009; identificação de pessoa colectiva n.º 502435445; número e
data da apresentação: 5/20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879710

BODYPLANET ACADEMIA DE MANUTENÇÃO
FÍSICA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 026/
20020823; identificação de pessoa colectiva n.º 506273911; número
e data da apresentação: 6/20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879176

ARMANDO & ALBERTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 837/
20020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505934760; número
e data da apresentação: 7/20031223.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879206

CONSTRUÇÕES MANUEL FERNANDES & CRISTINA
MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 834/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505934540; número
e data da apresentação: 8/20031223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879192

PLÁSTICO A. CARRIÇO � TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 642/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504446975; número e
data da apresentação: 1/20031226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879737

J. C. MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 574/
20011017; identificação de pessoa colectiva n.º 502397551; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/
20031226.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Zona Industrial das Mimosas, Travessa do Alto das Mimo-
sas, 156 e 158, São Pedro da Cova, Gondomar.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879745

SERRALHARIA GONDOMARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 20 094;
identificação de pessoa colectiva n.º 500246114; número e data da
apresentação: 1/20031229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879770

EPIGRAPHE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 514/
20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505751852; número
e data da apresentação: 2/20031229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010490

SIEFER � SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 345/
20030516; identificação de pessoa colectiva n.º 505018845; número
e data da apresentação: 3/20031229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2000.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010504

NET-RUMO � CENTRO DE ENSINO PARA AS NOVAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 181/
20000616; identificação de pessoa colectiva n.º 504968327; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 4 e 5/20031219.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 2501 eu-
ros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Carvalho de Morais Sar-
mento, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Manuel António
Alves Pereira da Silva Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas
a dois ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Fernando Jorge
Carvalho de Morais Sarmento e Manuel António Alves Pereira da
Silva Ferreira.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Certifico ainda que Renato Filipe de Oliveira Bastos cessou fun-
ções de gerente, por renúncia datada de 17 de Setembro de 2003.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879567

PARLIJÓIAS � ARTIGOS DE OURIVESARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 170/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504722050; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20031028.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PARLIJÓIAS � Artigos de Ou-
rivesaria, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Capitão Salgueiro Maia, 22, rés-
-do-chão, freguesia de São Pedro da Cova, concelho de Gondomar.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010415
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CARLOS MARTINS FERREIRA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 523/
20031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506770672; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031217.

Certifico que Carlos Manuel da Silva Martins Ferreira constitui a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Martins Ferreira � Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Largo do Souto da Pereira, 116, 2.º,
direito, da freguesia de Gondomar (São Cosme), concelho de Gondo-
mar.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na montagem de sistemas de aquecimento,
ventilação, refrigeração ou climatização em edifícios; instalações
eléctricas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao outorgante.

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado geren-
te, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002882320

GONDOFER � FÁBRICA E COMÉRCIO
DE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9463/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504209744; número e
data da apresentação: PC � 1/040102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592834

IMOSURPRESA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8305/
031219; identificação de pessoa colectiva n.º 503896233; número e
data da apresentação: 15/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888574

CARLANDIA � BRINQUEDOS & MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4408/
940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503186589; número e
data da apresentação: 14/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000056113

PASTICONTA � GABINETE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7652/
031219; identificação de pessoa colectiva n.º 503751014; número e
data da apresentação: 13/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888671

VASCONCELOS & CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 216/
991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504733133; número e
data da apresentação: 12/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888752

A. OLIVEIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1611/
891116; identificação de pessoa colectiva n.º 502247649; número e
data da apresentação: 11/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000056075

BARBOSA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6891/
960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503620815; número e
data da apresentação: 10/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888558

PEREIRA RIBEIRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 679/
981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504296280; número e
data da apresentação: 8/20031219.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888760

VALSERG � INDÚSTRIA OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7351/
960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503704644; número e
data da apresentação: 7/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888736

AUTO REPARADORA DE FERREIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4125/
940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503135524; número e
data da apresentação: 2/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000884270

SERRALHARIA CAIXIMONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5612/
20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 503393343; número
e data da apresentação: 6/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888710

AUTO REPARADORA DE FERREIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4125/
940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503135524; número e
data da apresentação: 1/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000884261

COLACTO � EMPRESA REFORMA SOALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 810/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505863740; número
e data da apresentação: 20/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000056148

JOÃO PAULO COELHO LOPES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 809/
020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505808935; número e
data da apresentação: PC 18/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

13 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002888582

MARIA EMÍLIA ALVES LASCASAS
CARVALHOSA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 990/
20020524; identificação de pessoa colectiva n.º 505980207; número
e data da apresentação: 19/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888639

RUI FERREIRA BASTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 526/
031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506393204; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/031219.

Certifico que Rui Jorge de Castro Ferreira Bastos constitui a so-
ciedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

1.ª

1 � A sociedade adopta a denominação Rui Ferreira Bastos,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Montezelo, 993, fregue-
sia de Fânzeres, concelho de Gondomar, e o seu início conta-se a
partir desta data.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para outro local de concelho limítrofe, bem como po-
dem ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou quaisquer outras
formas locais de representação local e quando o julgar conveniente.

2.ª

O objecto social é o seguinte: fabrico de fechaduras, dobradiças e
outras ferragens; fabrico de artigos de joalharia e de outros artigos
de ourivesaria.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único, Rui Jorge de Castro Ferreira Bastos.

4.ª

A gerência da sociedade ficará afecta ao sócio único, Rui Jorge de
Castro Ferreira Bastos, e ainda a mulher deste, Eva Ribeiro da Silva
Pereira, contribuinte fiscal n.º 148894470, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 3377537, emitido a 29 de Novembro de 1996, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa, também residente na Rua de
Montezelo, 993, freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar, que
são, desde já, nomeados gerentes, e exercerão o cargo com dispensa
de caução e com ou sem remuneração, conforme for pelo sócio único
deliberado no exercício das competências da assembleia geral.

5.ª

Aos gerentes incumbem os mais latos poderes de gestão dos negó-
cios sociais, sem qualquer limitação, incluindo os de aquisição, one-
ração ou alienação de bens móveis e imóveis e ainda a representa-
ção da sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente,
nomeadamente com poderes para confessar, desistir ou transigir nos
pleitos em que a sociedade se ache envolvida.

6.ª

A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de qualquer um dos gerentes.
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7.ª

Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou contra-
tos estranhos aos fins sociais, designadamente em cauções, letras de
favor, fianças, avales, abonações e responsabilidades semelhantes,
sob pena de responderem perante a sociedade.

8.ª

A sociedade poderá transformar-se em sociedade por quotas, atra-
vés de divisão e cessão de quotas ou de aumento de capital, podendo
participar no capital de outras sociedades.

9.ª

O sócio único poderá celebrar com a sociedade os negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

10.ª

A sociedade terá, se o sócio único assim o deliberar, no exercício
das competências da assembleia geral, ou se tal se tornar necessário
face ao disposto no artigo 262.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, um conselho fiscal, que será, nesse caso, composto por três
membros efectivos e um suplente, a eleger em assembleia geral.

Está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010440

ANTERO BARBOSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 519/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505744228; número
e data da apresentação: 5/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2003587640

ANTÓNIO PEREIRA DE CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 021/
20020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506209954; número
e data da apresentação: 3/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883270

NSC � NOVOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2927/
930210; identificação de pessoa colectiva n.º 503076678; número e
data da apresentação: 4/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879540

MAGARFIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 991/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504621955; número e
data da apresentação: 9/20031219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002888612

DELFIM OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 561/
880210; identificação de pessoa colectiva n.º 501931996; número e
data da apresentação: 1/20031218.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010431

QUATROURO � FABRICO E COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 451/
20000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504811274; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
031218.

Certifico que Manuel Domingos Pereira Barros cessou funções de
gerente, em 19 de Novembro de 2003, por renúncia.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879532

A. TEIXEIRA, JOÃO & GILDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2314/
920702; identificação de pessoa colectiva n.º 502793902; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20031218.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Rua da Quinta das Borralhinhas, pavilhão 2, lote 8, São Pedro
da Cova, Gondomar.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002878838

JUST FOR WOMAN � MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 524/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506788881; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031216.

Certifico que entre Carlos Duarte Lima Antunes e Cristina Maria
Alves Martins de Sousa Antunes foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Just for Woman � Manutenção
Física, L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 88, freguesia de
São Cosme, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em ginásio de manutenção física.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Duarte
Lima Antunes e Cristina Maria Alves Martins de Sousa.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelo sócio Carlos
Duarte Lima Antunes, desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.
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2 � Para obrigar e representar validamente a sociedade, em to-
dos os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obriga-
ção, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Aos lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

6.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não prescreva outros
prazos e formalidades especiais, serão convocadas por carta regista-
da dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000010423

KAZ IBÉRICA � PRODUTOS DE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 25 144/
800418; identificação de pessoa colectiva n.º 500973954; inscrição
n.º 41; número e data da apresentação: 8/20031217.

Certifico que foram designados, para o triénio de 2001-2003,
Alexandra Maria Bustorff Gião de Andrade Teixeira, casada, como
secretária efectiva, e Luís dos Santos Martins, solteiro, maior, como
secretário suplente.

Data da deliberação: 29 de Maio de 2003.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002882312

NEW CONCEPT ACADEMY, MÚSICA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 525/
031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506000621; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/031217.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma New Concept Academy, Música
e Desporto, L.da, com sede na Rua do Clube Naval Infante D. Hen-
rique, 438/442, freguesia de Valbom, concelho de Gondomar.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000053637

FRANCA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 038/
20001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505207230; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/20031217.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879435

MIGUEL PEREIRA E CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 25 233/
810401; identificação de pessoa colectiva n.º 501163689; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 4/031217.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2000623832

GAT � CONSULTORIA, CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 369/
910122; identificação de pessoa colectiva n.º 502465395; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20031217.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Travessa do Monte Crasto, 62, 2.º, sala 203, São Cosme,
Gondomar.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879427

BELARMINO ARTUR MONTEIRO AMARAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 288/
20010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505543451; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20031217.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Travessa de Júlio Dinis, 159, 3.º, direito, frente, Fânzeres,
Gondomar.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002879419

PELES GUEDES & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 128/
20010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505344122; número
e data da apresentação: 3/20031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883211

PELES GUEDES & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 128/
20010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505344122; número
e data da apresentação: 4/20031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883220

ALBERTO ARAÚJO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 195/
20010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505449072; número
e data da apresentação: 2/20031216.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 2002883238

LEANDRO MOREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2051/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502733306; número e
data da apresentação: PC � 8/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002883297

LAMIA � SOCIEDADE TÊXTIL M. LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 688/
660715; identificação de pessoa colectiva n.º 500009600; número e
data da apresentação: PC � 5/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002879842

NANURA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7475/
960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503717126; número e
data da apresentação: PC � 2/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000010202

ALFADIDÁTICA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 856/
020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506059790; número e
data da apresentação: PC � 1/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592753

M. SANTOS � VENTILAÇÃO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 769/
880311; identificação de pessoa colectiva n.º 501946578; número e
data da apresentação: PC � 10/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000887562

L. C. V. I. � LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7206/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503798495; número e
data da apresentação: PC � 7/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002879850

L. C. V. I. � LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7206/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503798495; número e
data da apresentação: PC � 6/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002879869

PARAGÉMEOS � MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 988/
020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506034089; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
031231.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Rua de Agostinho Oliveira Guedes, 97, sala O, São Cosme,
Gondomar.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004592796

SANTOS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7836/
961219; identificação de pessoa colectiva n.º 505799980; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/031231.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2003.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004592800

LEANDRO MOREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2051/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502733306; número e
data da apresentação: PC � 9/031230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002883289

FERNANDO SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 059/
010104; identificação de pessoa colectiva n.º 505146460; número e
data da apresentação: PC � 2/040102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592869
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FERREIRAUTO � REPARAÇÕES GERAIS
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 061/
020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506188868; número e
data da apresentação: PC � 9/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592818

ISABEL LEITE � COMÉRCIO ARTIGOS DECORATIVOS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 850/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505937875; número e
data da apresentação: PC � 8/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592826

DANIEL OLIVEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 491/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501907254; número e
data da apresentação: PC � 7/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004592680

MANUEL ALVES � GABINETE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 213/
030113; identificação de pessoa colectiva n.º 505871939; número e
data da apresentação: PC � 6/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002142491

MOREIRA DOS SANTOS & CASTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 686/
000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504836803; número e
data da apresentação: PC � 5/031231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002858128

MAIA

A. J. CAMPOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35/901024;
identificação de pessoa colectiva n.º 502435089.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 23/20031212 � Inscrição n.º 5.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2004481412

PLANOTÊXTIL II � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 823/
20010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505331004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 20/20031212 � Inscrição n.º 2.
Designação do gerente Fernando José do Amaral Pinto Ferreira,

divorciado, residente no Largo de Eça de Queirós, Edifício Eça, 157-R,
6.º, A, Vila Nova de Gaia.

Data da deliberação: 5 de Setembro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005014290

CLIMAIA � CLÍNICA CENTRAL DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42/901024;
identificação de pessoa colectiva n.º 502434988.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 17/20031212 � Averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1.

Cessação de funções da gerente Maria Teresa de Araújo Casais
Rodrigues Quintas, em 17 de Outubro de 2003.

Apresentação n.º 18/20031212 � Inscrição n.º 5.
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 5.º e 11.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma com o valor de
2500 euros e outra com o valor de 1250 euros, ambas pertencentes
ao sócio Álvaro Francisco Lima Quintas, e uma com o valor de
1250 euros, pertencente ao sócio João Francisco Rodrigues Quintas.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio Álvaro
Francisco Lima Quintas, já designado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os actos e
contratos, é necessária e suficiente a intervenção do gerente desig-
nado.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2005011185

MAINROAD � SERVIÇOS EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 680/
20030929; identificação de pessoa colectiva n.º 506518108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 21/20031212 � Inscrição n.º 2.
Alteração do contrato, por reforço do capital.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 8 000 000 de euros, após o reforço de 7 950 000 euros,

por entradas em espécie, mediante a emissão de 7 950 000 novas
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acções ordinárias com o valor nominal de 1 euro cada, ficando o
capital representado por 8 000 000 de acções de igual valor nomi-
nal, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 8 000 000 de euros e encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado.

2 � O capital social é dividido em 8 000 000 de acções ordinári-
as com o valor nominal de 1 euro cada.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Mais certifico que, nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais, as entradas em espécie foram objecto de rela-
tório, relatório esse que aqui fica depositado na pasta respectiva,
cujo extracto é o seguinte:

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Ex.mos accionistas da sociedade MAINROAD � Serviços em Tec-
nologias de Informação, S. A.:

Introdução:
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à en-
trega pela Novis Telecom, S. A., de bens para realização de
7 950 000 acções a subscrever e realizar por si e com efeitos às
0 horas do dia 1 de Dezembro de 2003 no aumento do capital social
da sociedade MAINROAD � Serviços em Tecnologias de Informa-
ção, S. A., com o valor nominal de 7 950 000 euros e com uma
contrapartida a pagar por esta sociedade.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega do conjunto de
imobilizações, existências, créditos e débitos e todos os outros direi-
tos e obrigações, incluindo o direito ao arrendamento dos locais onde
o estabelecimento se encontra instalado, que consubstancia o ramo
de actividade de prestação de serviços de consultoria e outros servi-
ços na área das tecnologias de informação, presentemente explora-
do pela Novis Telecom, S. A., de forma economicamente estável e
unitária, sob a designação, marca e nome comercial de MAINROAD,
cujas instalações estão situadas na Rua de Henrique Pousão, 432, 2.º,
na Senhora da Hora e Edifício Imopolis, Estrada da Outorela, 118,
bloco A, Carnaxide, em Oeiras.

Àquele ramo de actividade corresponde, na escrituração contabi-
lística da Novis Telecom, S. A., o específico conjunto de elementos
do activo e do passivo estimado para 1 de Dezembro de 2003, de
acordo com a prevista evolução dos valores constantes daquela es-
crituração, que integra o anexo I a este relatório e expressa num
valor contabilístico líquido de 8 893 770 euros.

3 � O estabelecimento a transmitir foi por nós avaliado em
21 850 000 euros, de acordo com o critério de avaliação dos fluxos
de caixa descontados e considerando os estimados valores de activos
e passivos contabilisticamente escriturados constantes do indicado
anexo I, correspondendo ao indicado aumento do capital social a
realizar pelo valor de 7 950 000 euros e à contrapartida a pagar pela
sociedade transmissária de 13 900 000 euros.

Por simplificação processual e de registo contabilístico, os ele-
mentos do activo e do passivo relevados contabilisticamente na
Novis Telecom, S. A., serão formalmente transmitidos e registados
na MAINROAD � Serviços em Tecnologias de Informação, S. A.,
pelos valores constantes da escrituração da sociedade transmitente,
com excepção dos elementos das imobilizações corpóreas totalmente
amortizadas, cujo valor unitário será de 5 euros, pelo que emergirá
um valor de trespasse, a determinar.

Dado que os efectivos valores dos elementos do activo e do pas-
sivo correspondentes aos indicados no citado anexo I serão os que
vierem a ser apurados com referência à data da realização do au-
mento do capital social, qualquer diferença que venha a encontrar-
-se entre aqueles valores efectivos e os valores estimados determi-
nará a imediata regularização da seguinte forma:

a) Entradas em dinheiro a efectuar pela accionista na hipótese de
o valor líquido contabilístico efectivo do estabelecimento ser infe-
rior ao aludido valor de 8 893 770 euros, sendo a entrega em dinhei-
ro do montante da diferença entre estes dois valores; ou

b) Ajustamento do valor a pagar em dinheiro pela sociedade à
accionista, se o valor do estabelecimento for superior àquele mesmo
valor de 8 893 770 euros.

A transmissão do referido estabelecimento integra a transferên-
cia dos trabalhadores e dos contratos de aluguer de longa duração de
viaturas identificados, respectivamente, nos anexos II e III a este
relatório.

Responsabilidades:
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja plane-
ado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entra-
das, acrescido da contrapartida sob a forma de constituição de supri-
mentos. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração:
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada, acrescido do valor da contrapartida a pagar
pela sociedade transmissária.

Porto, 26 de Novembro de 2003. � Fernando Ribeiro & Oliveira
Maia, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada
pelo Dr. Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro, revisor oficial de contas
n.º 582.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005014303

BLUEPIXEL � SERVIÇOS DE INTERNET
E MULTIMÉDIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 796/
20031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506776590; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20031211.

Certifico que por David Manuel Carvalho Dias, solteiro, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte
contrato e registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BLUEPIXEL � Serviços de
Internet e Multimédia, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Ramil,
170, freguesia de Silva Escura, concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação a gerência a sua sede poderá ser trans-
ferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de Internet, multimédia e
informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado numa quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
o que a sociedade exerce.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2004481404

CARNES AVIMOURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 797/
20031212; identificação de pessoa colectiva n.º 506785696; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/20031212.

Certifico que por Manuel Moreira Moura, casado na comunhão
de adquiridos com Isabel Maria Silva Ferreira Moura, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato e
registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carnes Avimoura, Unipessoal,
L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santa Bárbara, 35, freguesia de
Folgosa, concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de carne e produtos
à base de carne.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado numa quota de igual valor
nominal pertencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não,
conforme for deliberado, serão exercidas por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente ele sócio.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005014311

DACRUINT � COBERTURAS PARA PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 798/
20031212; identificação de pessoa colectiva n.º 506760464; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/20031212.

Certifico que entre José Maria da Cruz e Silva, casado com Maria
Agostinha Campos Silva Azevedo na comunhão de adquiridos, Al-
fredo Manuel de Sousa Cruz, casado com Marie Christine Clauvaud
na comunhão de adquiridos, e José Maria de Sousa Cruz, solteiro, foi

constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte
contrato e registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DACRUINT � Coberturas para
Piscinas, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Alzira Julieta Guimarães, 1062,
freguesia de Gondim, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, montagem e assistên-
cia de coberturas para piscinas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em três quotas, uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio José Maria de Sousa Cruz,
e duas iguais do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a do gerente José Maria de Sousa Cruz.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a quota não for amortizada
no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros
deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2005011703

MABRICLIMA � INSTALAÇÕES TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 016/
20000510; identificação de pessoa colectiva n.º 504974963.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 7 e com a apresentação n.º 10/20031216.
Alteração do contrato, com reforço do capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 15 000 euros, após o reforço de 10 000 euros, em dinhei-

ro, subscrito igualmente por ambos os sócios e a acrescer às respec-
tivas quotas, ficando o referido artigo com a seguinte nova redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
9750 euros, pertencente ao sócio Mário José Nogueira da Silva, e
uma do valor nominal de 5250 euros, pertencente à sócia Ana Brí-
gida Gomes Ribeiro Jácome Felgueiras.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004488026

LEMOS & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 807/
20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506741613; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20031219.

Certifico que entre Eduardo António Silveira Lemos, divorciado,
e Rui Luís Leite Teixeira de Sousa, casado na comunhão de adquiri-
dos com Maria de Fátima Pacheco Rebelo Teixeira de Sousa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte
contrato e registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lemos & Leite, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de D. Manuel II, 2041, 3.º, sala
3, traseiras, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação e comercialização de artigos eróticos.

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, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a quota não for amortizada
no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros
deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005014486

SECURUS � SERVIÇOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 738/
20020424; identificação de pessoa colectiva n.º 505854490; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/031215.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que anteriormente se de-
nominava SECURUS � Serviços de Segurança Unipessoal, L.da, foi
modificada para a sociedade plural, ficando a reger-se pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SECURUS � Serviços de Segu-
rança, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Oliveiras, 202, 3.4, freguesia de
São Pedro de Avioso, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e co-
mercialização de produtos de segurança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 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, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas 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 empre-
sas.

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 segui-
da, 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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2004481943

PAREDES

MADICOR � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 754/
870701; identificação de pessoa colectiva n.º 501845305; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025430

STILLBEBÉ � VESTUÁRIO E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2315/
001229; identificação de pessoa colectiva n.º 503263823; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025502

PEDRO MACHADO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1504/
951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503541486; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025243

CAFÉ ARCO ÍRIS DE PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2283/
001003; identificação de pessoa colectiva n.º 505102366; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025391

OLÍMPIO & MOTA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1734/
971104; identificação de pessoa colectiva n.º 503988324; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025200

LIBENTE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2967/
030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506417948; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025294

MARISA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2289/
001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505152088; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025014

LAVANDARIA PARLAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 899/
891207; identificação de pessoa colectiva n.º 502259523; data da
apresentação: 20030630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025219

GARCÊS & MANUELA � COMÉRCIO
DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1699/
970717; identificação de pessoa colectiva n.º 505920487; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025090

TRANSPORTES GARCÊS & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2632/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505677245; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001297203

JOSTONE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2214/
000607; identificação de pessoa colectiva n.º 504959182; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003010718

BAINHA � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1354/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503243906; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025030

GHX � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2987/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504184881; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001307152

FONTE DO LAVRADOR, INDÚSTRIA
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1053/
910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502604417; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025227

CARLOS MOTA E CORREIA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 609/
840323; identificação de pessoa colectiva n.º 501512560; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025383

DIAS & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1168/
921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502861509; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025375

CORDIBEL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 723/
870105; identificação de pessoa colectiva n.º 501763805; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025367

JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 124/
681115; identificação de pessoa colectiva n.º 500156352; data da
apresentação: 20030630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001297360

DOMINGOS BARBOSA CAETANO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 558/
820921; identificação de pessoa colectiva n.º 501255567; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025286

SERRAÇÃO DE MADEIRAS GARCEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 679/
860416; identificação de pessoa colectiva n.º 501658360; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001297378

JOSÉ MANUEL PINTO RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 660/
851204; identificação de pessoa colectiva n.º 501610618; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025189

BERNARDINO PACHECO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1794/
980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504067303; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003038990

D. T. A. M. � DEMOLIÇÕES, TERRAPLANAGENS
E ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1627/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503794635; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001565666

PARAFUSADA � COMÉRCIO, FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2627/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504147030; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003505393

MÁRIO GARCEZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2581/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505591898; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001297254

ARTOGUIVAL � ARTE E DECORAÇÃO
VALE DO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 706/
861001; identificação de pessoa colectiva n.º 501719504; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025197

IMOJAFO � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2321/
010103; identificação de pessoa colectiva n.º 504950886; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003040900

JAFO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2322/
010103; identificação de pessoa colectiva n.º 504945432; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003039678
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JAFO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1261/
930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503028843; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003040897

AMBRÓSIO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1318/
940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503156442; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003009663

PARTÊXTIL � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 813/
880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502011947; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025464

POLICLÍNICA VALE DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 909/
900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502289368; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025022

ANTÓNIO DE SOUSA BARBOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 318/
770316; identificação de pessoa colectiva n.º 500632626; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001306768

JOÃO MANUEL DE SOUSA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 962/
900713; identificação de pessoa colectiva n.º 502391057; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2001306814

GARAGEM TEIXEIRA DE JOSÉ MARIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1785/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504061070; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025278

CONFECÇÕES L. M. & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1607/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503735957; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003025260

PENAFIEL

CONSTRUÇÕES ROCHAFIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1902/
20010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505661349.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Antero Ama-
do de Oliveira Araújo. 2003840826

PORTO � 2.A SECÇÃO

NOVA OLÍMPIA � PROJECTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 772; identificação de pessoa colectiva n.º 504588966; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/031203; pasta n.º 24 301.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Fusão por incorporação da sociedade Cine Teatro Olímpia, S. A.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2004422998

IMOCASAL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 098; identificação de pessoa colectiva n.º 504781944; inscri-
ções n.os 3 e 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 4 a 6/031204; pasta n.º 22 272.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de redenominação e alteração de contrato, cujo
artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5985 euros e 60 cêntimos e está dividido em nove quotas, sendo sete
iguais de 748 euros e 20 cêntimos, pertencendo uma a cada um dos
sócios Armando Joaquim Peixoto Ferreira da Silva, Vítor Manuel
Peixoto Ferreira da Silva, Luís Carlos Peixoto Ferreira da Silva,
Fernando Augusto Peixoto Ferreira da Silva, José Alberto Peixoto
Ferreira da Silva, Rosa Linda Peixoto Ferreira da Silva e Maria da
Graça Peixoto Ferreira da Silva, uma quota de 598 euros e 52 cên-
timos, pertencente à sócia ECOVALE � Sociedade de Consultoria
Financeira, L.da, e uma de 149 euros e 64 cêntimos, pertencente ao
sócio Paulo Jorge Peixoto Ferreira da Silva.

E ainda designação de gerente, em 30 de Março de 2003, de Maria
da Graça Peixoto Ferreira da Silva, casada, e mudança de sede para
Rua da Alegria, 345-A, 4.º, freguesia de Santo Ildefonso, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2004423013

MEL � MULTISISTEMAS E EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 591; identificação de pessoa colectiva n.º 501933492; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 16/031204; pasta
n.º 6261.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Deliberação da redução do capital.
Montante da redução: 169 398,95 euros.
Data da deliberação: 3 de Novembro de 2003.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2004423030

PORTO À NOITE � PUBLICIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 904; identificação de pessoa colectiva n.º 506363740; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
031205; pasta n.º 26 822.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Mudança de sede para Rua do Teatro, 159, freguesia da Foz do
Douro, Porto.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2004423048

SYFNOS, CONSULTORIA E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 232; identificação de pessoa colectiva n.º 505221136; inscri-
ções n.os 6 e 10; números e data das apresentações: 7 e 11/030924;
pasta n.º 23 780.

Certifico que, pela escritura lavrada em 21 de Julho de 2003 no
9.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social da
sociedade em epígrafe para 600 000 euros, mediante o reforço de
575 000 euros, sendo 29 927,80 euros por incorporação no capital
de prestações suplementares de igual valor, 307 071,20 euros por
incorporação de reservas, ambas efectuadas pelos sócios, na propor-
ção das respectivas quotas, e 238 001 euros em dinheiro, sendo
0,76 euros subscrito pelo sócio Francisco Jorge, quando a 0,24 euros
pelo sócio Tiago Formigal, e quanto a 238 000 euros pelos novos

sócios e subscrito da seguinte forma: 10 000 euros pela sociedade Abel
Ribeiro da Silva, SGPS, S. A., 10 000 euros por Alcina Manuela de
Oliveira Martins, 5000 euros por Ana Maria Soares Machado de
Sousa, 7500 euros por André Miguel Conrado Dias Cardoso, 7500 eu-
ros por Carlos César Andrade Pinho, 3000 euros por José Manuel
Monteiro de Freitas Cosme, 25 000 euros por Lino Tiago Pimenta
Marvão, 120 000 euros por Manuel de Lemos Pinto dos Santos,
10 000 euros por Manuel Pinto Pereira, 5000 euros por Nuno Jorge
Marinho Morim Dias, 1000 euros por Nuno Miguel Neves da Silva
de Miranda, 5000 euros por Pedro Manuel Alves Moreira Soares,
10 000 euros por Júlio Manuel da Silva Cunha Ferreira, 15 000 eu-
ros por José Luís Martins Lobo, e 4000 euros por Miguel Ortigão de
Oliveira Soares Vieira.

Mais certifico que, pela mesma escritura, a sociedade em epígrafe
foi transformada em sociedade anónima, a qual se irá reger pelos
seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SYFNOS, Consultoria e
Sistemas Informáticos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde de Avranches,
597, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

2 � A sede poderá ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou
para limítrofes, por simples deliberação da administração.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é consultoria. Programação informática.
Análise e concepção de sistemas informáticos. Comercialização,
distribuição e gestão de sistemas de informação.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, por deliberação do seu conselho de administra-
ção, criar novas sociedades e adquirir participações em sociedades de
objecto diferente, nacionais e internacionais, integrar agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações, bem como
alienar as participações no capital social de outras empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, direitos de preferência,
transmissão de acções e prestações acessórias

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
600 000 euros, dividido e representado por 600 000 acções com o
valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � Poderão ser exigidas prestações acessórias além das entradas,
nomeadamente através de prestações suplementares de capital até
ao montante de 1 200 000 euros, desde que assim venha a ser deli-
berado em assembleia geral universal, por maioria qualificada de 75 %
dos votos emitidos, enquanto as acções forem nominativas.

ARTIGO 6.º

1 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador e reci-
procamente convertíveis, por decisão dos accionistas titulares, que
suportarão as despesas inerentes à conversão.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000, 10 000 e 20 000 acções, sendo permitida a
sua concentração ou divisão.

3 � Os encargos com a concentração ou divisão de títulos serão
sempre suportados pelos accionistas que solicitem tais operações.

4 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo e assinados por dois administradores.

ARTIGO 7.º

1 � A alienação a terceiros, de acções nominativas da sociedade,
bem como a constituição de ónus ou encargos sobre as mesmas,
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carecem de prévio consentimento da sociedade, a ser prestado pelo
conselho de administração, tendo ainda os accionistas não alienantes
direito de preferência relativamente à totalidade das acções nomi-
nativas a alienar.

2 � O accionista que pretender transmitir, por título gratuito ou
oneroso, ou por qualquer forma onerar uma parte ou a totalidade
das suas acções, deverá comunicar aos accionistas não alienantes e
ao presidente do conselho de administração da sociedade essa sua
intenção, identificando o adquirente ou o beneficiário do direito a
constituir, o número de acções a transmitir, o preço pretendido e
condições de pagamento oferecidas pelo eventual adquirente ou ad-
quirentes.

3 � Os accionistas não alienantes que desejam exercer o respec-
tivo direito de preferência deverão fazê-lo, no prazo de 30 dias,
contados da recepção da supra-referida notificação, através de carta
dirigida ao presidente do conselho de administração da sociedade e
ao accionista transmitente, indicando o número de acções que pre-
tende adquirir.

4 � Se mais do que um accionista pretender exercer o direito de
preferência, as acções serão rateadas entre os preferentes na pro-
porcionalidade directa das acções de que cada um for titular no total
das acções em circulação, deduzidas das acções do ou dos
transmitentes.

5 � Tratando-se da transmissão gratuita inter vivos, a preferên-
cia será exercida pelo valor real das acções, o qual, na falta de acor-
do entres os interessados, será fixado por entidade idónea e escolhi-
da por acordo cumulativo do transmitente e dos preferentes em causa;
na falta de acordo unânime, o valor será fixado pelo revisor oficial
de contas, designado pelo Tribunal Judicial da Comarca da sede da
sociedade, a requerimento de qualquer interessado.

6 � Constatando-se o agrupamento de um ou mais contraentes
para o efeito de alienação das suas acções, a preferência terá que ser
exercida sobre a totalidade das suas acções assim agrupadas, que se-
rão consideradas como constituindo objecto de uma só alienação.

7 � A transmissão das acções deverá ser celebrado dentro do
prazo máximo de 90 dias úteis contados da recepção da comunica-
ção ou comunicações a exercer o direito de preferência.

8 � Se não forem exercidos direitos de preferência sobre a to-
talidade das acções a alienar, ou tendo-o sido, o preço da transmis-
são não vier a ser liquidado dentro do prazo notificado, o conselho
de administração da sociedade pronunciar-se-á sobre o pedido de
consentimento, no prazo de 60 dias, contado da data de recepção
da carta a que faz referência no antecedente n.º 2 ou de 30 ditas
contados da notificação que lhe for feita pelo accionista alienante
de que não lhe foi pago o preço devido; o conselho de administra-
ção da sociedade comunicará a sua decisão ao transmitente, sendo
livre a transmissão de acções ou a constituição de direitos, se o
conselho de administração não se pronunciar dentro dos referidos
prazos.

9 � No caso de recusar licitamente o consentimento, a sociedade
é obrigada a fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições
de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consen-
timento.

10 � Provando a sociedade, de forma objectiva, que naquele ne-
gócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real,
determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2, do Código
das Sociedades Comerciais.

11 � Todas as comunicações previstas no teor deste contrato de
sociedade deverão ser feitas por carta registada com aviso de recep-
ção, com a assinatura reconhecida notarialmente.

ARTIGO 8.º

1 � É permitida a amortização das acções, nos termos do ar-
tigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais, nos seguintes casos:

a) Arrolamento, penhora, arresto, apreensão em processo de fa-
lência ou insolvência, ou em qualquer outra forma de apreensão ju-
dicial; e

b) No caso de algum accionista ter transmitido as suas acções sem
respeitar as disposições legais aplicáveis.

2 � O montante da contrapartida da amortização será o valor
nominal das acções amortizadas, sendo o pagamento dessa con-
trapartida fraccionado em duas prestações, a efectuar dentro de
seis meses e um ano, respectivamente, após deliberação da amor-
tização.

3 � A deliberação de amortização deve obrigatoriamente ser
tomado no prazo de um ano a contar do conhecimento pelo con-
selho de administração do facto que fundamente e permita essa
amortização.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos, uma acção e que a(s) tenham registado em
seu nome nos livros da sociedade ou depositado em cofres da socie-
dade ou de instituições de crédito.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral pelo período de quatro anos,
os quais podem ser accionistas ou não, podendo ser reeleitos.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração.

2 � O conselho de administração será composto por cinco mem-
bros, um dos quais será designado presidente e os restantes serão
vogais.

3 � Mediante deliberação da assembleia geral tomada por maio-
ria, poderá o número de membros do conselho de administração,
aquando da sua eleição, ser reduzido para três membros ou aumenta-
do para sete membros.

4 � Os administradores podem ser ou não accionistas e serão
eleitos pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

5 � O conselho de administração reúne ordinariamente, segundo
o calendário elaborado pelo presidente e aprovado pelo conselho,
no início de cada ano e, extraordinariamente, sempre que o presi-
dente do conselho de administração o convoque, assim se afastando
a exigência de realização de uma reunião mensal prevista no n.º 2 do
artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

6 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes, tendo o pre-
sidente, em caso de empate, voto de qualidade.

7 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

8 � O conselho de administração poderá nomear procuradores
para a sociedade nos termos gerais de direito.

ARTIGO 12.º

Ao conselho de administração compete representar e gerir a so-
ciedade nos mais amplos termos em direito permitidos, nomeada-
mente:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir
compromissos arbitrais;

b) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades, qualquer que seja o seu objecto social;

c) Constituir mandatários da sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção conjunta de dois
membros do conselho de administração por este designados, sendo
sempre necessária a intervenção do presidente.

2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
só administrador.

CAPÍTULO V

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida nos termos da lei
por um fiscal único eleito pela assembleia geral por um período,
renovável, de quatro anos.

2 � O fiscal único e o membro suplente serão revisores oficiais
de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.
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CAPÍTULO VI

Disposições diversas

ARTIGO 15.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração da acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Disposições transitórias

ARTIGO 16.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o pri-
meiro quadriénio, anos 2003 a 2006, os seguintes órgãos:

Mesa da assembleia geral: presidente, João Carlos Babo do Vale
Amador e Pinho; secretário, Mário Luís da Silva Miranda.

Administração � conselho de administração: presidente, Francis-
co Jorge de Mota Pinto dos Santos; vogais: Abel André Ribeiro da
Silva, André Miguel Conrado Dias Cardoso, Ricardo Afonso Noguei-
ra Teixeira e Tiago Formigal Mourão.

Fiscalização: fiscal único, António Anjos, F. Brandão & Asso-
ciados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 112, com sede
no Edifício Botânico, Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, escritório
207, 4150-174 Porto, com o número de pessoa colectiva
502976357, e a representação orgânica do sócio, Jónatas de Jesus
Margarida, revisor oficial de contas, inscrito na Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas sob o n.º 1037, casado em regime de sepa-
ração de bens com Carla Alexandra de Campos Alves, contribuinte
fiscal n.º 201176742, natural da freguesia de Gulpilhares, concelho
de Vila Nova de Gaia, residente na Travessa do Senhor de Matosi-
nhos, 57-B, 3.º, esquerdo, Santa Marinha, 4400-305 Vila Nova de
Gaia, titular do bilhete de identidade n.º 9541372, passado pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa em 23 de Abril de 1999, e do
cartão de contribuinte fiscal n.º 202453979; revisor oficial de con-
tas suplente, António José dos Anjos, revisor oficial de contas,
inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 633,
casado em regime de comunhão de adquiridos com Maria Ludovina
Coelho da Rocha Seabra dos Anjos, com o número de identificação
fiscal 168890291, natural de Penajoia, concelho de Lamego, resi-
dente na Avenida do Campo das Laranjeiras, 32, 4580 Paredes,
titular do bilhete de identidade n.º 3053794, passado pelo Arquivo
de Identificação do Porto em 19 de Abril de 1996, e do cartão de
contribuinte fiscal n.º 109173287.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602611

ODISSEIA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 581; identificação de pessoa colectiva n.º 502994290; data:
031127; pasta n.º 11 440.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à
sociedade em epígrafe.

10 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2004422980

PINTO LOPES VIAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 069; identificação de pessoa colectiva n.º 503149950; data:
031127; pasta n.º 12 419.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à
sociedade em epígrafe.

9 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004404213

PORTOCLÍNICA � CLÍNICA DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 189; identificação de pessoa colectiva n.º 503516384; data:
031126; pasta n.º 14 459.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas de 1 de Julho de 2002 a 30 de
Junho de 2003 referentes à sociedade em epígrafe.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francis-
co Ponte Chora. 2004422963

SOLIDAR, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 622; identificação de pessoa colectiva n.º 505651653; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 7 e 8/031126; pasta n.º 24 217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções de gerente, em 31 de Ou-
tubro de 2003, de Albino Cardoso da Costa, por renúncia, e altera-
ção de contrato, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Joaquim Pereira
de Azevedo, já nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422955

SLOPER � ELECTRODOMÉSTICOS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 766; identificação de pessoa colectiva n.º 501219906; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/031002; pasta n.º 8481.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital � redenominação e alteração do
contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3750 euros e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencen-
tes, em comum e sem determinação de parte ou direito, às sócias,
Orlanda Ferreira da Costa Alves, Maria Luísa da Costa Alves e Maria
Helena da Costa Alves Pacheco Moreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422947

1946 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 550; identificação de pessoa colectiva n.º 504624695; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
031126; pasta n.º 20 317.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Mudança de sede para Rua de Pedro Homem de Melo, 187, 1.º,
habitação 1.04, freguesia de Aldoar, Porto.

9 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422939
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JAGUAR � AUTOMÓVEIS LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 479; identificação de pessoa colectiva n.º 505346907; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 23/031124; pasta n.º 24 056.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de transformação de sociedade em sociedade anónima,
cujos artigos são os seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação JAGUAR � Automóveis Lis-
boa, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de França, 366, fre-
guesia de Cedofeita, na cidade do Porto.

2 � Poderá o conselho de administração mudar a sede social,
dentro do concelho ou para outro concelho limítrofe, carecendo a
sua mudança para outro local de deliberação da assembleia geral.

3 � Pode também o conselho de administração deliberar criar ou
encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social é o de importação e exportação, comércio,
reparação e assistência a todo o tipo de veículos automóveis, res-
pectivas peças e acessórios, bem como compra e venda de imóveis,
nomeadamente a compra para revenda de imóveis adquiridos para
esse fim.

2 � Para além do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 11.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir par-
ticipações de capital em outras sociedades, qualquer que seja o seu
objecto social, e, bem assim, adquirir participações de capital em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 600 000 euros, dividido em 600 000 acções no valor nominal
de 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas e revestirão a forma escritural.
2 � A posterior convertibilidade das acções nominativas em ac-

ções ao portador, bem como a conversão das acções em tituladas,
poderão vir a ser deliberadas pela assembleia geral através de deci-
sões tomadas por maioria qualificada representativa de três quartos
do capital social.

3 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

4 � Os encargos com a conversão das acções e com a concentra-
ção ou divisão dos títulos serão sempre suportados pelos accionistas
que solicitem tais operações.

5 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções tituladas conterão as assinaturas de dois administradores, po-
dendo as assinaturas ser de chancela por eles autorizada ou por
mandatários da sociedade para o efeito designados.

ARTIGO 6.º

1 � Sendo as acções nominativas, nos termos do previsto nos
n.os 1 e 2 do artigo 5.º, os outros accionistas gozarão de direito de
preferência na transmissão das mesmas a terceiros.

2 � Se estes não pretenderem exercê-lo, a transmissão de acções
da sociedade a terceiros fica subordinada ao consentimento da socie-
dade, a ser prestado pela assembleia geral.

3 � Se qualquer accionista pretender transmitir as suas acções a
terceiros, deverá comunicar tal pretensão ao presidente da mesa da

assembleia geral por carta registada com aviso de recepção, identi-
ficando o nome e o endereço dos pretendentes adquirentes, o nú-
mero de acções a alienar, o preço e os demais termos e condições da
transmissão.

4 � O presidente da mesa da assembleia geral deverá comunicar
de imediato, por carta registada com aviso de recepção, a todos os
accionistas, os referidos elementos da oferta, e que podem exercer a
preferência no prazo de 30 dias a contar da recepção da respectiva
data.

5 � O presidente da mesa da assembleia geral deverá também
imediatamente convocar uma assembleia geral para deliberar nos
termos do subsequente n.º 9, sobre o pedido de consentimento para
a pretendida transmissão.

6 � Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções serão
divididas entre eles na proporção da respectiva participação no ca-
pital social.

7 � No caso da preferência ser exercida, procederão alienante e
adquirente de imediato às formalidades necessárias à respectiva trans-
missão, ficando sem efeito a convocação da assembleia geral.

8 � No caso de nenhum accionista exercer o seu direito de pre-
ferência no indicado prazo de 30 dias, deverá a assembleia geral
deliberar sobre o consentimento da sociedade à transmissão das ac-
ções no prazo máximo de 60 dias a contar da comunicação prevista
no antecedente n.º 3, equivalendo a consentimento o decurso desse
prazo sem que qualquer deliberação tenha sido tomada.

9 � No caso de a assembleia geral recusar o consentimento à
transmissão de acções a terceiro, a sociedade assume a obrigação de
fazer adquirir as acções por outra pessoa, ou pela própria sociedade,
desde que neste último caso sejam observados os limites legais, nas
condições de preço e pagamento do negócio para o que foi solicita-
do o consentimento; quando o recuse licitamente, e sendo aquela
transmissão efectuada a título gratuito, ou sendo provado pela so-
ciedade a simulação de preço, a aquisição será efectuada pelo seu
valor real.

10 � O disposto nos números antecedentes não se aplica no caso
de transmissão por morte, nem à transmissão de acções de um ac-
cionista para sociedades com as quais este esteja em relação de gru-
po. Entende-se, para este efeito, como sociedades em relação a gru-
po todas as que, directa ou indirectamente, sejam participadas pela
mesma entidade.

11 � Se qualquer accionista transmitir as suas acções sem obser-
var o estipulado neste artigo ou, tendo-o observado, altere os ter-
mos e condições da transmissão ou a pessoa do adquirente, a trans-
missão não produzirá quaisquer efeitos em relação à sociedade.

12 � No caso de alienação de acções próprias, os accionistas têm
direito de preferência, na proporção das acções que possuírem à data
da deliberação.

13 � Nenhum dos accionistas poderá dar de caução, penhor, ou
por qualquer outro modo onerar, parte ou a totalidade das acções de
que for titular, sem o consentimento por escrito da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro, os accio-
nistas terão direito de preferência na subscrição de novas acções e
no rateio daquelas que não tenham sido inicialmente subscritas.

2 � Nas acções em regime de usufruto, e salvo acordo em con-
trário entre o usufrutuário e o titular da nua-propriedade, o direito
de subscrição cabe exclusivamente ao primeiro.

3 � Os subscritores que se encontrem em mora na realização das
entradas relativas às acções que subscrevam e que, interpelados para
efectuarem o pagamento das importâncias em dívida, o não fizerem
no prazo de 90 dias que lhe for assinalado para o efeito, acrescidas
de juros à taxa legal, acrescida de cinco pontos, perderão a favor da
sociedade tais acções, bem como os pagamentos que por conta delas
houverem efectuado.

4 � Na pendência da situação de mora ficarão suspensos todos os
direitos relativos às acções em causa.

ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
pela assembleia geral.
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2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções que se mostrem convenientes ao interesse social.

3 � As obrigações a emitir poderão revestir a forma escritural,
sem incorporação em títulos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

ARTIGO 10.º

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o conselho fiscal ou o fiscal único.

2 � O conselho de administração poderá ainda designar um se-
cretário, nos termos do permitido pelo artigo 446.º-D, n.º 1, do
Código das Sociedades Comerciais, o qual exercerá as competências
fixadas por lei.

ARTIGO 11.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos por períodos de
quatro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades, e manter-
-se-ão em funções até à eleição de quem os deva substituir.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Os obrigacionistas não poderão assistir às reuniões da assem-
bleia geral.

3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista, por um membro do conselho de admi-
nistração ou por cônjuge, ascendente ou descendente do accionista
representado; as sociedades serão representadas por quem para o
efeito designarem.

4 � As representações serão comunicadas ao presidente da mesa
por carta, com assinatura, entregue na sede social até 10 dias úteis
antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Têm direito a voto os accionistas titulares de, pelo menos,
100 acções averbadas, sendo nominativas, ou, sendo ao portador,
registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede social
ou em qualquer instituição de crédito designada na convocatória até
20 dias antes da data designada para a reunião da assembleia geral,
comprovando perante a sociedade tal depósito até 10 dias antes da
data da reunião.

2 � Os accionistas que não possuem o número mínimo de acções
indispensáveis para conferir direito de voto poder-se-ão agrupar por
forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles
para os representar na assembleia geral, comunicando tal designação
com a antecedência de 10 dias relativamente à data da reunião, por
carta dirigida ao presidente da mesa com as assinaturas de todos.

3 � A cada 100 acções corresponderá 1 voto.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta pelo presidente e um se-
cretário, eleitos pela assembleia geral, os quais poderão não ser ac-
cionistas.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral anual reunirá nos três meses subsequentes
ao termo de cada exercício para deliberar sobre o relatório de ges-
tão, as contas do exercício e sobre a proposta de aplicação de resul-
tados, para proceder à apreciação geral da administração e fiscaliza-
ção da sociedade, para eleger os demais órgãos sociais, quando for
caso disso, e para tratar de qualquer outro assunto referido clara-
mente na respectiva convocatória.

2 � As demais reuniões da assembleia geral deverão ser convoca-
das pelo presidente da mesa, a pedido do conselho de administração
ou do fiscal único ou conselho fiscal, conforme o caso, ou a reque-
rimento de accionistas com direito a voto que representem, pelo
menos, 5 % das acções representativas do capital social.

3 � O requerimento referido na parte final do número anterior
será formulado em carta dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, na qual se identifiquem com precisão os assuntos que se
pretende incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reu-
nir a assembleia e a carta deverá conter as assinaturas de todos os
requerentes.

4 � A reunião da assembleia geral convocada a requerimento dos
accionistas não se realizará se a ela não comparecerem accionistas
requerentes cujas acções totalizem o número mínimo exigido para a
convocação da assembleia geral.

5 � Sempre que qualquer accionistas pretenda que a acta da reu-
nião da assembleia geral seja lavrada por notário em instrumento
avulso deverá avisar do facto o presidente da mesa, por carta rece-
bida, comprovadamente, na sociedade, até cinco dias úteis antes da
data designada para a reunião.

ARTIGO 16.º

1 � Os accionistas que sejam titulares do número mínimo de
acções previsto no n.º 2 do artigo anterior poderão requerer, nos
cinco dias seguintes à convocatória ou, sendo o caso, à sua última
publicação, a inclusão de determinados assuntos na ordem do dia de
uma reunião da assembleia geral já convocada.

2 � O requerimento será formulado em carta dirigida ao presi-
dente da mesa da assembleia geral em que se identifiquem com pre-
cisão os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a necessi-
dade dessa inclusão; a carta deverá ser assinada por todos os
requerentes e as suas assinaturas.

3 � Os assuntos assim incluídos não serão objecto de apreciação
pela assembleia geral se, dos accionistas requerentes da sua inclusão
na ordem do dia, não se encontrar na reunião o número mínimo
exigido para tal requerimento.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
tória, estando presentes ou representados accionistas titulares de, pelo
menos, 75 % das acções representativas do capital social.

2 � Salvo se a assembleia geral deliberar que por outra forma seja
exercido o direito de voto, os votos serão emitidos por ordem cres-
cente do número de votos que cada accionista possuam, começando
pelo titular do menor número de votos.

ARTIGO 18.º

1 � Enquanto as acções se mantiverem nominativas, nos ter-
mos do previsto no artigo 5.º, n.º 1, as convocatórias para a reu-
nião da assembleia geral devem ser feitas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de 21 dias,
salvo se na primeira for logo marcada uma segunda data para reu-
nir no caso de a assembleia não poder funcionar, caso em que se
aplica o disposto no n.º 4 do artigo 383.º do Código das Sociedades
Comerciais.

2 � A expedição de quaisquer convocatórias deverá ser efectuada
pelo secretário da sociedade, caso exista.

3 � Deixando as acções de serem nominativas, serão as convo-
catórias para as reuniões da assembleia geral objecto de publicação
nos termos da lei.

4 � Poderão ainda os accionistas, em qualquer dos casos, tomar
deliberações sem observância de formalidades prévias, nos termos
do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 19.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os presentes estatutos
exigirem maioria qualificada.

2 � Para além de outros casos eventualmente previstos nos pre-
sentes estatutos, deverão ser aprovados por maioria qualificada re-
presentativa de dois terços do capital social, em primeira convoca-
tória, as deliberações da assembleia geral que versem sobre as seguintes
matérias:

a) Consentimento a prestar pela sociedade à transmissão de ac-
ções nos termos do previsto no artigo 6.º, n.º 5, destes estatutos; e

b) Alteração do contrato de sociedade, o aumento ou a redução
do capital social, a fusão, a cisão, a transformação e a dissolução da
sociedade.
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SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 20.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer em geral os
mais amplos poderes de gestão, representando a sociedade perante
terceiros e praticando todos os actos tendentes à realização do ob-
jecto social.

2 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, conforme for deliberado pela assembleia geral que os ele-
ger, os quais, de entre si, escolherão um presidente e um vice-presi-
dente.

3 � Poderá ainda a assembleia geral eleger um administrador su-
plente.

4 � O conselho de administração poderá delegar num dos seus
membros, que então receberá o título de administrador-delegado, a
gestão corrente da sociedade e a execução das deliberações do con-
selho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação que os
venha a designar.

ARTIGO 21.º

A atribuição de remunerações aos membros do conselho de admi-
nistração, bem como a fixação dos respectivos montantes, compe-
tirá à assembleia geral.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por trimestre e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido do administrador-delegado, de um administra-
dor ou do fiscal único, ou do conselho fiscal, conforme o caso.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais de
uma vez.

3 � Para o conselho de administração poder deliberar é necessá-
rio que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

4 � O presidente terá voto de qualidade nas deliberações do con-
selho de administração.

5 � O vice-presidente substituirá o presidente, nas suas faltas e
impedimentos.

ARTIGO 23.º

1 � Para vincular a sociedade, nas matérias elencadas no n.º 7 do
presente artigo, será necessária a intervenção de dois ou quatro ad-
ministradores, conforme o número total for de três ou de cinco.

2 � Nos demais actos que envolvam obrigações ou responsabili-
dades para a sociedade, esta fica vinculada mediante a intervenção:

a) De quaisquer dois administradores;
b) Do administrador-delegado, havendo-o, dentro dos poderes que

lhe hajam sido delegados;
c) De um administrador e de um procurador ou de dois procurado-

res, agindo dentro dos limites das respectivas procurações.
3 � A alienação ou a oneração de bens imóveis carece sempre de

prévia deliberação da assembleia geral.
4 � Os actos de mero expediente podem ser praticados por um

só administrador.
5 � Além de outros, são considerados como actos de mero expe-

diente o saque e o endosso de quaisquer títulos de crédito para depó-
sito em contas bancárias, a celebração de contratos de fornecimen-
to de energia eléctrica, gás, água e telefones.

5 � O conselho de administração pode precisar, mediante delibe-
ração nesse sentido, que certa ou certas categorias de actos devem
ser considerados de mero expediente para efeitos do disposto no
n.º 4 anterior.

7 � As deliberações do conselho de administração deverão ser
aprovadas por, pelo menos, dois ou quatro administradores, confor-
me o número total for de três ou de cinco, sempre que tenham por
objecto alguma das seguintes matérias:

a) Alteração da sede, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º;
b) Participação em agrupamentos complementares de empresas e

em agrupamentos europeus de interesse económico e, bem assim, a
subscrição ou aquisição e venda de acções ou quotas em sociedades
comerciais, qualquer que seja o respectivo objecto e ainda que sujei-
tas a leis especiais;

c) A emissão de obrigações ou quaisquer outros títulos negociá-
veis;

d) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
e) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela socie-

dade;
f) Extensão ou redução importante da actividade da sociedade;
g) Aquisição, venda e oneração de participações sociais que não

simples aplicações de tesouraria;
h) Celebração, modificação ou cessação, por qualquer forma, de

quaisquer contratos que não sejam de fornecimento ou de trabalho,
de valor unitário superior a, no 1.º ano de actividade, 500 000 eu-
ros, e nos seguintes a 750 000 euros, excepto aqueles que sejam de
gestão corrente da sociedade;

i) Celebração, modificação, cessão, sublocação ou cessão, por qual-
quer forma, de quaisquer contratos de arrendamento e de concessão
de exploração;

j) A aprovação de investimentos da sociedade, cujo valor unitário
seja superior a 500 000 euros;

k) Constituição de mandatários ou a delegação de poderes em
administrador, administradores, ou administrador-delegado, no que
diz respeito às matérias referidas nas alíneas anteriores;

l) A designação de um administrador-delegado, nos termos do
previsto no artigo 20.º, n.º 4, precedente;

m) A designação do secretário da sociedade, nos termos do dis-
posto no artigo 10.º, n.º 2.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 24.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único ou a um conselho fiscal composto por três membros efecti-
vos, conforme for deliberado pela assembleia geral, a qual elegerá,
em qualquer dos casos, também um suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente, ou um dos membros do con-
selho fiscal e o suplente, conforme o caso, terão de ser revisores
oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Anualmente será dado balanço com referência a 31 de Dezembro
e os lucros líquidos apurados terão a aplicação seguinte:

a) 5 % para a constituição e reintegração da reserva legal;
b) O restante, para dividendo a todos os accionistas, salvo se a

assembleia geral deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à consti-
tuição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplica-
ções específicas do interesse da sociedade.

ARTIGO 26.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos estabelecidos na lei e do
previsto no artigo 19.º, n.º 2, alínea b), destes estatutos.

2 � Dissolvida a sociedade, os membros do conselho de adminis-
tração em exercício passam imediatamente a ser liquidatários, fi-
cando desde já autorizados à prática dos actos previstos no ar-
tigo 152.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

3 � É sempre necessária a intervenção de dois liquidatários para
obrigar a sociedade em liquidação.

Que ficam, desde já, designados para preencher os órgãos sociais
para o quadriénio de 2003-2006:

Conselho de administração: Francisco da Costa Oliveira, ora 5.º ou-
torgante, Arnaldo da Graça Pimentel da Costa e Silva, ora 1.º outor-
gante, e Paulo Jorge Oliveira Pimenta de Araújo, casado e residente
na freguesia de Mouquim, concelho de Vila Nova de Famalicão.

Conselho fiscal: fiscal único efectivo, Dr. Joaquim Manuel Mar-
tins da Cunha, revisor oficial de contas n.º 859, casado, residente na
Rua de Júlio de Brito, 102/108, Porto; suplente, Dr. Joaquim Ma-
nuel Marques da Cunha, revisor oficial de contas n.º 266, casado,
residente na Rua de Júlio de Brito, 102/108, Porto.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004422912
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